
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 01

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

Solicitação 145529 Solicitantes: Jandira Sousa Santos de Oliveira e Luis 

Carlos de Oliveira. Advogado: Wesley Rodrigues Arantes OAB/MT 15.513. 

Intimação: Compulsando a documentação de termo de acordo verifica-se 

que não consta a cópia dos documentos pessoais das partes. Intimo o 

patrono das partes para, no prazo de 5 (cinco), apresentar cópia dos 

documentos pessoais das partes.

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44751 Nr: 3836-70.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Raimundo Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Jose Raimundo Alves de 

Oliveira Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Ne- C-1, Rua Nazaré, S/n, 

Bairro: Setor Ne-c, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 599,46 (quinhentos e noventa e nove 

reais com quarenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de folha 66. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 466,30 (quatrocentos e sessenta e seis reais com trinta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 131,16 (cento e trinta e um reais 

com dezesseis centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000458-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIARA MOTORS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANHET (EXECUTADO)

EDINEIA MICHELE GERONIMO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000458-40.2016.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da sentença 

proferida nos autos ID. 10746716, adiante resumida. Alta Floresta, 9 de 

março de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. “Vistos, (...) Por fim, quanto 

aos fatos, importante assinalar que o acordo foi homologado após o lapso 

temporal máximo para o pagamento (31/03/2017), sendo certo que já se 

passaram mais de 7 meses sem que o feito fosse impulsionado, mesmo 

após a intimação. Ante o exposto, com lastro no art. 924, II, do CPC, 

presumo satisfeita a obrigação estabelecida no acordo homologado 

nestes autos e extingo a execução. Custas pela parte executada, se 

houver. Honorários advocatícios abarcados no termo de transação. Com o 

transito em julgado, arquive-se. Às providências.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001926-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI EMPRESA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1001926-05.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte autora acerca da Contestação (ID. 10926512), 

para impugnação no prazo de quinze (15) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta 

Floresta, 9 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109019 Nr: 4485-88.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romão Wielevski Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:MT/3884, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:31.618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para os atos processuais, no prazo de 5 dias, de acordo com 

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

4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 43650 Nr: 4056-68.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Geraldo Danetti

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do Ofício nº 

13956/2018 informando que a RPV foi devolvida para a conta única do 

tesouro nacional, so pena de arquivamento.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 5 de 568



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67922 Nr: 886-49.2010.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

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

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

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

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

.16.7.2, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o edital de citação 

expedido nos autos, para publicação, mediante comprovação nos autos.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001671-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. R. (REQUERENTE)

G. M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001671-47.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de regulamentação de visitas dos avôs paternos com pedido de tutela de 

urgência proposta por GILBERTO MONTENEGRO SABO DA SILVA e 

SUZAN SEINO RIBEIRO DA SILVA em face de AZENAIDE SILVA 

PARPINELI, todos qualificados nos autos. Concessão da liminar pleiteada 

sob o ID 8239377. Revogação parcial da liminar deferida (ID 9271301). 

Relatório do Estudo Social (ID 9512633), concluindo que os requerentes 

possuem condições psicológicas, afetivas e sociais para exercerem o 

direito de visita à neta. Entre um ato e outro, sob o ID 11636302 entabulado 

acordo entre as partes em audiência. Sob o ID 11789063, manifestação 

ministerial favorável à homologação do acordo. É o relatório. HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado 

entre as partes sob o ID 11636302, e DECLARO extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários divididos igualmente entre as partes, 

nos termos do art. 90, § 2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade no 

que cabe à parte autora, diante da gratuidade deferida. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 8 de março de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERNANDES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da CNGC/17, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERIDA, na pessoa do seu Procurador, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar quesitos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERNANDES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar quesitos.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000881-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BIAZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000881-63.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista 

que no bojo de sua peça inaugural a autora pleiteia pelo pagamento de 

valor referente ao FGTS relativo aos meses de março de 2012 a dezembro 

de 2012, de fevereiro de 2013 a dezembro de 2013, de março de 2014 a 

dezembro de 2014, de fevereiro de 2015 a dezembro de 2015, de 

fevereiro de 2016 a dezembro de 2016, e ainda, concernente ao ano de 

2017 até a data da prolação da sentença, para fins de evitar decisão 

surpresa, em observância ao artigo 10 do CPC, INTIME-SE a autora para 

manifestar-se acerca de possível lapso prescricional, consignando-se o 

prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 22 de fevereiro 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001399-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZINHA PIANOWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001399-87.2016.8.11.0007 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por ANA TEREZINHA PIANOWSKI contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, visando a condenação do requerido ao 

pagamento de valor relativo ao FGTS decorrente de sucessivos contratos 

por prazo determinado entabulados entre as partes, referentes aos anos 

de 2012 a 2016. Devidamente citado, o Estado requerido permaneceu 

inerte, conforme certificado sob o ID 10943448. Instada a se manifestar, a 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 11513468). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. No ponto, cumpre registrar que o 

demandado, embora devidamente citado, deixou de contestar a demanda, 

razão por que DECRETO a sua revelia, nos limites do art. 345, inciso II, do 

CPC. Pois bem. Trata-se de ação de cobrança que tem por objeto a 

cobrança de valores relativos ao FGTS, decorrente de sucessivos 

contratos por prazo determinado entabulados entre as partes, do período 

de 02/2012 a 12/2012, 02/2013 a 12/2013, 02/2014 a 12/2014, 02/2015 a 

12/2015 e 02/2016 a 12/2016. O cerne da questão cinge-se em definir a 

natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes e aferir se a 

autora tem direito à percepção das verbas indenizatórias pleiteadas na 

petição inicial. No que concerne ao vínculo jurídico existente entre as 

partes, registro inicialmente que, nos termos do artigo 37, incisos II e IX, da 

Constituição Federal, a investidura em cargo efetivo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, ressalvada a possibilidade de contratação por tempo 

determinado para o exercício de função pública, quando destinada a 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

casos expressamente estabelecidos em lei. A esse respeito, discorre 
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Maria Sylvia Di Pietro: “A título de exceção ao regime jurídico único, a 

Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a 

possibilidade de contratação por tempo determinado. Esses servidores 

exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro 

permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e 

excepcional. (...) Com isso, fica explicada a razão de ter o constituinte, no 

artigo 37, II, exigido concurso público só para a investidura em cargo ou 

emprego. Nos casos de função, a exigência não existe porque os que a 

exercem ou são contratados temporariamente para atender às 

necessidades emergentes da Administração, ou são ocupantes de função 

de confiança, para os quais não se exige concurso público.” (in "Direito 

administrativo". 24ªed. São Paulo: Atlas, 2011, p.536). Ao especificar os 

requisitos da contratação temporária fundada no art.37, IX, da CR/88, 

ensina Alexandre de Moraes: “(...) três são os requisitos obrigatórios para 

a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por 

tratar-se de uma válvula de escape para fugir à obrigatoriedade dos 

concursos públicos, sob pena de flagrante inconstitucionalidade: 

excepcional interesse público; temporariedade da contratação; hipóteses 

expressamente previstas em lei.” (Direito Constitucional, 16ª edição, Atlas, 

2004, págs. 332/333). Com efeito, os contratos celebrados pelos entes 

públicos se submetem aos requisitos extraídos do art. 37, IX, da CR/88 e, 

uma vez verificado o não preenchimento simultâneo dos mencionados 

requisitos constitucionais, o reconhecimento da nulidade da contratação é 

medida que se impõe, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 37 da Carta 

Magna, in verbis: Artigo 37 – “(...) § 2º - A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” No caso em apreço, verifica-se que a 

requerente foi contratada pelo Estado para prestar serviços na função de 

professora, por contratação direta, isto é, sem a previa aprovação em 

concurso público de provas e/ou títulos, por meio de contratos temporários 

sucessivos, como se infere dos documentos sob os Id’s 4523438, 

4523447, 4523435, 4523439 e 4523433. Partindo-se das premissas acima 

expostas, entendo que no caso concreto deve ser reconhecida a nulidade 

dos contratos celebrados entre as partes, objeto desta demanda, em 

razão da inobservância dos requisitos constitucionais previstos no artigo 

37 da Carta Magna, uma vez que não restou evidenciada a situação 

temporária de excepcional interesse público na contratação do autor e, 

ademais, inexiste previsão legal para referida contratação. Nesse sentido: 

“CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. INEXISTÊNCIA DA 

EXCEPCIONALIDADE OU TRANSITORIEDADE PREVISTA NO ARTIGO 37, IX, 

CF/88. NULIDADE. Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos 

Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios submete-se aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Nos termos do artigo 37, II e § 2º, CF/88 a contratação de 

servidores públicos exige a prévia aprovação em concurso.” (TRT-15 - 

REEX: 1967820125150010 SP 062455/2013-PATR, Relator: Tereza 

Aparecida Asta Germignani, Data de Publicação: 26/07/2013). No entanto, 

em que pese o reconhecimento da nulidade do contrato firmado entre a 

parte autora e o estado réu, é assente na jurisprudência pátria que nestes 

casos o contratado faz jus à percepção dos depósitos do FGTS, 

porquanto deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do 

Trabalho e o disposto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, in verbis. Súmula 

nº 363 do TST - “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem 

prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 

37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, 

respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos 

depósitos do FGTS.” Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90: “É devido o depósito 

do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja 

declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º da Constituição 

Federal, quando mantido o direito ao salário.” (Redação da MP 

2.164-41/01). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu 

o direito aos depósitos do FGTS a trabalhadores que tiveram o contrato 

com o setor público declarado nulo por não terem sido aprovados em 

concurso, como no caso do requerente. (RE nº 596478/RR – Roraima – 

Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli – DJe. 28-02/2013 – Publicação 

01-03/2013) Sobre o assunto segue a recente jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “REEXAME NECESSÁRIO COM 

APELAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AGENTE ADMINISTRATIVO - 

REGIME ESTATUTÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PREJUDICIAL DE 

MÉRITO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 1º 

DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO 

DECLARADA - MÉRITO - DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 19-A DA LEI N. 8.036/1990 – JUROS 

MORATÓRIOS - ARTIGO 1º-F DA LEI 11.960/2009 – CADERNETA DE 

POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

PELO IPCA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - O prazo prescricional para a 

propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é 

quinquenal. II - As contratações temporárias de servidores para o 

exercício de funções de caráter permanente implicam o desvirtuamento da 

finalidade do contrato temporário e, por conseguinte, gera o direito ao 

recolhimento do FGTS. III - Nas condenações impostas à Fazenda Pública 

de natureza não tributária devem ser aplicados os juros de 6% ao ano até 

a data da nova redação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 

11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à 

caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ). 

A correção monetária deverá ser pelo IPCA-E, desde o vencimento de 

cada parcela até o devido pagamento. (Apelação / Reexame Necessário 

145412/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).” No mesmo 

sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS.1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido.” (REsp 1335115/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). Neste diapasão, 

impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos objeto da demanda, 

conforme entendimento firmado pelos Tribunais pátrios e a redação dada 

pela Súmula 363 do TST. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição 

inicial, para DECLARAR nulos os contratos de trabalho entre as partes e 

CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS relativo ao 

período laborado, devidamente comprovado (documentos sob os id’s 

4523438, 4523447, 4523435, 4523439 e 4523433). A correção monetária 

deverá ser pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até o devido 

pagamento. Os juros moratórios, devidos desde a citação válida (Súmula 

204 do STJ), são fixados em 0,5% ao mês até o advento da Lei nº 

11.960/2009, de 30/06/2009, devendo, após essa data, ser observado o 

percentual estabelecido para caderneta de poupança. Com efeito, 

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na 

forma do artigo 487, I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, as 

custas processuais deverão ser suportadas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) pela autora, estando suspensa a exigibilidade por 

ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento da metade das custas e despesas processuais, 

visto que isento (Lei Estadual nº 7.603/2001). De igual forma, diante da 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu 

patrono. Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, em 

conformidade do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, caso não seja 

requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquivem-se os presentes autos, com a devida baixa no Cartório 

Distribuidor. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 22 de fevereiro de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132965 Nr: 6766-46.2015.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Moto Honda da Amazonia Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lopes Beirão - 

OAB:268502 OAB/SP, Alberto Feitosa da Silva Filho - OAB:329930 

OAB/SP, Fausto hiroki Yamauchi - OAB:204104, Marcelo Miguel 

Alvim Coelho - OAB:156347/SP, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sua relevância e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101610 Nr: 3280-58.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susanne Barros Ferreira ME, Susanne Barros 

Ferreira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUSANNE BARROS FERREIRA ME, CNPJ: 

05597624000151 e atualmente em local incerto e não sabido SUSANNE 

BARROS FERREIRA, Cpf: 07654632886, Rg: 1155765-6, Filiação: José 

Ferreira Henrique e Adelia Barros da Silveira Ferreira Henrique, data de 

nascimento: 18/03/1965, brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, 

Telefone 66-9212-3056. 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: 21/06/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SUSANNE BARROS FERREIRA ME e SUSANNE BARROS FERREIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6993/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/02/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.629,41

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16474 Nr: 4405-13.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomes & Alencar Ltda, David Paulino Gomes, 

Luzia Alencar Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga G. de Almeida Alves - 

OAB:

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

OAB:5091-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GOMES & ALENCAR LTDA, CNPJ: 

15363856000107, Inscrição Estadual: 512.000.713-755, atualmente em 

local incerto e não sabido DAVID PAULINO GOMES, Cpf: 28447310906, 

Rg: 1131677, Filiação: Josefa de Souza Nogueira e Manoel Paulino Gomes, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido LUZIA ALENCAR GOMES, Cpf: 38551179187, Rg: 1.710.096, 

Filiação: Romão Machado de Alencar e Rozalia Alencar, data de 

nascimento: 04/10/1958, brasileiro(a), natural de Rio de Janeiro-RJ, 

casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/05/2002.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de GOMES 

& ALENCAR LTDA, DAVID PAULINO GOMESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Deixou de recolher ICMS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000322/1997.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.916,88

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134881 Nr: 274-04.2016.811.0007

 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: DdAAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdO

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEI COSMO DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A REQUERENTE, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, requereu a presente ação de EM DIVÓRCIO em desfavor da 

requerida, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelos fundamentos 

fátricos e de direito. Que as partes estão separados de fato desde 2014; 

da união não tiveram filhos; não adquiriram bens; desejando regularizar 

seu estado civil, vem postular a presente de ação de Divórcio.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1) Defiro o pedido de fls. 33, determinando 

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

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

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

contestação no prazo legal, se presumirão como verdadeiros os fatos 

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

aporte da resposta do réu, NOMEIO como curador especial a pessoa do 

Defensor Público, que deverá ser intimado pessoalmente para 

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

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 01 de março de 2018

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

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129129 Nr: 4662-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira de Oliveira

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 
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39495639972, Rg: 3.204.691-6, Filiação: Frrancisca do Carmo de Oliveira, 

data de nascimento: 18/12/1949, brasileiro(a), natural de Laranjeiras do 

Sul-PR, casado(a), carpinteiro, Telefone 66-8426-2901. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: "...O Exeqüente é credor do executado da importância 

de R$ 6.003,20 (seis mil e três reais e vinte centavos), com vencimento 

final para 30 de junho de 2013. (...) ocorre que o executado deixou de 

efetuar os pagamentos devidos referentes à Nota de Crédito Rural, sendo 

que, o montante atualizado da dívida até julho de 2015. importava em R$ 

11.911,80(onze mil, novecentos e onze reais e oitenta centavos). Assim, 

considerando o inadimplemento e, esgotados todos os meios para 

obtenção do seu crédito, sem sucesso, em o exequente propor a presente 

demanda.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90227 Nr: 4584-63.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Dantas Embalagens - ME, SEBASTIÃO 

CARLOS DANTAS

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. C. DANTAS EMBALAGENS - ME, CNPJ: 

02800102000117, Inscrição Estadual: 131843826 e atualmente em local 

incerto e não sabido SEBASTIÃO CARLOS DANTAS, Cpf: 28370619991, 

Rg: 1.701.855, Filiação: José Gonçalves Dantas e Terezinha Leite Dantas, 

data de nascimento: 22/10/1957, natural de Tuneiras do Oeste-PR, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de S. C. DANTAS EMBALAGENS 

- ME e SEBASTIÃO CARLOS DANTAS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3041/2010.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 18.001,36

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35823 Nr: 1487-31.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lusia Madalena Beitum - Comercio ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUSIA MADALENA BEITUM - COMERCIO 

ME, CNPJ: 02328572000120, Inscrição Estadual: 131794655. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): imóvel rural, denominado nº 95-A, com 50,415 

hás, localizado em Aripuanã-MT, registrado na matrícula nº 11.186, livro 

2-BC

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

 Alta Floresta, 01 de março de 2018

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

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113483 Nr: 2010-28.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmácia Droga Líder LTDA, Carlos Cezar 

Cantares Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FARMÁCIA DROGA LÍDER LTDA, CNPJ: 

14238437000172 e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS 

CEZAR CANTARES JUNIOR, Cpf: 34953246829, brasileiro(a), solteiro(a), 

diretor administrativo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: "...No dia 01 de fevereiro de 2013 a empresa executada 

emitiu junto à exequente uma Cédula de Crédito Bancário contraindo um 

empréstimo no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), (...) ocorre que o 

executado não cumpriu integralmente com suas obrigações, estando a 

mesma inadimplida e vencida, totalizando o débito atualizado até 03 de 

dezembro de 2013, o valor de R$ 14.098,97 (quatorze mil, noventa e oito 

reais e cinquenta centavos). Assim, considerando o inadimplemento e, 

esgotados todos os meios para obtenção do seu crédito, sem sucesso, 

em o exequente propor a presente demanda.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117244 Nr: 5349-92.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Izabel Correa Molina Trindade, 

Romero Molina Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITA IZABEL CORREA MOLINA 

TRINDADE, Cpf: 17189632115, Rg: 189.277, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido ROMERO MOLINA 

TRINDADE, Cpf: 70720452872, Rg: 466.447, Filiação: Arvílio Molina 

Trindade e Adélia Molina Cortez Trindade, data de nascimento: 28/04/1955, 

brasileiro(a), natural de Dracena-SP, casado(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: "...No dia 11 de outubro de 2012 a empresa executada 

emitiu junto à exequente uma Cédula de Crédito Bancário contraindo um 

empréstimo no valor de R$ 22.796,68 (vinte e dois mil, setecentos e 

noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), (...) ocorre que o 

executado não cumpriu integralmente com suas obrigações, estando a 

mesma inadimplida e vencida, totalizando o débito atualizado até 25 de 

junho de 2014, o valor de R$ 53.348,10 (cinquenta e três mil, trezentos e 

quarenta e oito reais e dez centavos). Assim, considerando o 

inadimplemento e, esgotados todos os meios para obtenção do seu 

crédito, sem sucesso, em o exequente propor a presente demanda.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128457 Nr: 4310-26.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Fatima Ferreira, Anastacio Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva, Marina Miranda da Silva, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Rubens Bralim

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA - 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, CNPJ: 61536744000110. 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Nos anos 80, para povoamento da região extremo norte 

do Estado de Mato Grosso, o Governo Federal transferiu a área que 

corresponde atualmente o Município de Carlinda- MT em favor da requerida 

para que fizesse o povoamento do então distrito de carlinda. A requerida 

iniciou o povoamento do Município de Carlinda nos anos 80 e 90, vendeu 

vários lotes as famílias que se mudaram para a localidade, entretanto a 

população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não foram 

agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no CRI.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote Urbano nº 08, quadra RC-4, 

Loteamento Chacaras Carlinda 3, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, 

do CRI desta Comarca de Alta Floresta -MT.

Despacho/Decisão: Vistos. DEFIRO em parte o petitório de fl. 62. Assim, 

DETERMINO que a secretaria do Juízo proceda por nova tentativa de 

citação da parte requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, conforme 

endereço informado à fl. 62. Outrossim, INTIMEM-SE pessoalmente os 

requerentes para que, no prazo de 5 (cinco), se manifestem nos autos, 

informando o atual endereço do confiante Paulo da Silva. Por fim, INDEFIRO 

o pedido consistente na certidão de decurso do prazo para manifestação 

dos confinantes intimados à fl. 61, tendo em vista que o prazo de 

resposta, quando houver vários réus, somente tem início com a juntada 

aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido 

(intelecção do art. 231, § 1º, do CPC), e ainda, que não houve nos 

presentes autos a citação de todos os demandados.Às providências. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 02 de março de 2018

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

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE BENVINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000591-14.2018.8.11.0007 

AUTOR: DANIEL JOSE BENVINDO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 3) Tendo em vista a improvável possibilidade de conciliação em 

casos tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 09 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CANIVAROLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000722-23.2017.8.11.0007 

AUTOR: PAULO CANIVAROLLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão do benefício de 

Aposentadoria por idade rural aforada por PAULO CANIVAROLLI em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Com a exordial vieram 

os documentos juntados ao Pje. Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade 

de justiça e determinou-se a citação da parte requerida. Apresentada 

Contestação e documentos, arguiu-se como prejudicial de mérito a 

prescrição de crédito, e no mérito que a requerente não preenche os 

requisitos para a concessão de aposentadoria por idade, Id 8684145 e 

8684156. Impugnação à contestação, Id 11746926. Vieram-me conclusos. 

Pois bem. Considerando que não consta nos autos a DATA do 

indeferimento do beneficio na via administrativa, determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) apresente/comprove a 

data do respectivo indeferimento e conclusos para saneamento do feito. 

Alta Floresta, 09 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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NILZA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (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: 1001061-79.2017.8.11.0007 

AUTOR: NILZA ALVES DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que visa à 

concessão do benefício de Aposentadoria por idade em regime híbrido 

aforada por NILZA ALVES DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. Com a exordial vieram os documentos juntados 

ao Pje. Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

determinou-se a citação da parte requerida. Apresentada Contestação e 

documentos, arguiu-se como prejudicial de mérito a prescrição de crédito, 

e no mérito que a requerente não preenche os requisitos para a 

concessão de aposentadoria por idade, Id 8678170 E 8678168. 

Impugnação à contestação, Id 11743022. Vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. DECIDO. Pois bem. Considerando que não consta nos autos a 

DATA do indeferimento do beneficio na via administrativa, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

apresente/comprove a data do respectivo indeferimento e conclusos para 

saneamento do feito. Alta Floresta, 09 de março de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003545-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORALICE AMANCIO TRISTAO QUALLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003545-67.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA DORALICE AMANCIO TRISTAO QUALLIO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Liquidação de Sentença, que tramitará nos moldes dos 

artigos 509, II e seguintes do CPC. PROMOVA a Secretaria de Vara as 

devidas retificações necessárias. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. 

Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de 

apresentação de contestação, a parte requerida deverá JUNTAR todos os 

dados, relatórios e extratos do valor investido, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao 

CPF da parte autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do 

prazo para apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos 

autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 09 

de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000588-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAMOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000588-59.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: PAULINO & ZANCO LTDA - EPP EXECUTADO: ROGERIO 

RAMOS RIBEIRO Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

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

taxas e custas 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, 09 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002356-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002356-54.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sua relevância e 

pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 09 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELIZEU LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11946198 foi interposto 

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

11946225 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

11946198, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011093-92.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE NASCIMENTO DA ROCHA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011093-92.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIENE NASCIMENTO DA 

ROCHA COSTA EXECUTADO: NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E 

ADMINISTRACAO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) 

dias, apresentar os dados bancários para transferência do valor 

bloqueado ou requerer o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 7 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000136-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VALENTIM MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000136-20.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FERNANDO VALENTIM 

MOREIRA EXECUTADO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Pela análise dos autos, 

verifico que se trata de processo eletrônico em fase de Cumprimento de 

Sentença movido em desfavor de empresa em recuperação judicial. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "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 à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". É sabido 

que, estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver 

constrição de bens e valores, restando ao credor a faculdade de habilitar 

seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido seque o recente entendimento do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. 

FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO 

DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. 

A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar 

atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011273-11.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO FILHO OAB - MT0019355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011273-11.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIANA CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME Vistos. 

Caso reste valor depositado nos autos, expeça-se alvará de liberação em 

favor da exequente. Intime-se o executado para, em cinco dias, manifestar 

sobre a petição apresentada no Id nº 11138508, comprovando no 

processo o pagamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 1 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: 1002741-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12005417, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12005417, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001137-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001137-40.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO 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: 1002548-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12101162, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12101162, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003088-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003088-35.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIAO ANTONIO 

MORAES REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA Vistos. Tendo em vista 

a situação excepcional evidenciada por meio da manifestação da parte 

autora e dos documentos acostados no ID n° 12068116, DEFIRO o pleito 

formulado por referida parte e autorizo a representação da parte autora 

por procurador(a) na audiência de conciliação designada para o dia 

20/03/2018. Além do mais, prevê o Enunciado Cível n° 02 do Estado de 

Mato Grosso que: “Excepcionalmente, a parte poderá ser representada 

por procurador, que não seja o próprio advogado, com poderes especiais 

para transigir, confessar, prestar depoimento pessoal e receber 

intimações.” Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de março de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-48.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON HERREIRA FRESNEDA FRESCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010210-48.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: KLEBERSON HERREIRA 

FRESNEDA FRESCA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Efetuado o 

bloqueio via sistema BacenJud do valor da dívida, a parte devedora 

informa que concorda com o levantamento do valor (ID nº. 11715975) e a 

credora informa a conta para transferência do mesmo, conforme consta 

no ID nº. 11794972. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito 

em julgado da sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 
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CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se 

a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 112333 Nr: 875-78.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Luiz da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT, MALBA TÂNIA OLIVEIRA GATO - OAB:346.843 

OAB/SP, Sidney Ribeiro da Silva - OAB:17.097/O

 Processo n.º 875-78.2012.811.0007

Código: 112333

5ª Vara

 Vistos etc.

Considerando a manifestação do Ministério Público às fls. 141, DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 30 de maio de 2018, às 09h00min, 

devendo a secretaria proceder com as intimações necessárias.

No ensejo, MANIFESTEM-SE as partes quanto ao interesse de ouvir o réu 

novamente em Juízo.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 162060 Nr: 7099-27.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington dos Anjos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA - OAB:21075/O

 Intimação da advogada constituída o réu, para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 163936 Nr: 1010-51.2018.811.0007

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Vezentin, Cleone Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - 

OAB:19.537/MT

 Dessa forma, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a 

custódia não deve ser revogada.14.Ante ao exposto e, em consonância 

com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva dos acusados DOUGLAS VEZENTIN e CLEONE ROCHA SILVA, 

notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se 

encontra.15.INTIME-SE o advogado dos indiciados.16.CIÊNCIA ao Ministério 

Púb l i co .17 .Cumpra -se ,  exped indo -se  o  necessá r i o .18 .À s 

providências.Alta Floresta/MT, 08 de março de 2018. Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 151335 Nr: 1643-96.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Braz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Vistos.

 1. Considerando que esse Magistrado foi convocado para curso de 

aperfeiçoamento, de acordo com o ofício circular de n° 273/2017, 

redesigno audiência para o dia 04.04.2018 às 13h30min.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se o necessário.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 32550 Nr: 1977-87.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Leandro de Almeida, Nilce Almeida da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros dos 

executados Aroldo Leandro de Almeida, CPF:510.638.756-68 e Nilce 

Almeida da Silva, CPF: 980.141.291-72, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 218v (R$ 33.924,21).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40995 Nr: 1342-38.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Fátima Pasuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Administradora e Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:MT/3884, Danilo Gusmão P. Duarte - OAB:MT/8086, Vanessa 
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Castilha Manez - OAB:331.167-SP

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do executado 

TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO LTDA. (CNPJ: 

03.752.318/0001/17), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 148/149 (R$ 6.383,04)

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Por fim, INDEFIRO o pedido de intimação da Executada, bem como de 

fixação de multa de multa e honorários advocatícios, vez que não se trata 

de procedimento inicial de cumprimento de sentença.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 46919 Nr: 6422-80.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Padovani Galan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da executada 

DORALICE PIRES (CPF: 517.848.239-53), nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 68 (R$ 23.854,65).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da executada.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99165 Nr: 593-11.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Souza de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Fagundes dos Santos - 

OAB:61355/RS, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. .Logo, DETERMINO que seja cientificada a Faculdade de Direito de 

Alta Floresta, na pessoa do REPRESENTANTE LEGAL da Instituição de 

Ensino, conforme seu Estatuto Social.Por fim, expeça-se alvará de 

levantamento do valor de fl. 171 em face da Autora, conforme dados 

bancários de fl. 170.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96683 Nr: 5153-30.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHdOZ, Ernestina de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Torno sem efeito a certidão de fl. 178Além disso, o 

Patrono/professor, sequer instruiu os autos com cópia de contrato firmado 

junto à instituição de ensino que o autorize a realizar o levantamento de 

tais valores exclusivamente em seu favor.Logo, DETERMINO que seja 

cientificada a Faculdade de Direito de Alta Floresta, na pessoa do 

REPRESENTANTE LEGAL da Instituição de Ensino, conforme seu Estatuto 

Social.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108199 Nr: 3631-94.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca do decurso do prazo de suspensão 

do autos, bem como para informar se a parte requerida cumpriu a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 153747 Nr: 2965-54.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Balbino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zineia Cardoso Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Aparecida da Silveira 

Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18.983-MT

 .Inicialmente, determinou o desentranhamento da petição de fls. 107/112, 

vez que a mesma não guarnece qualquer relação com o presente feito e 
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sim, diz respeito ao processo de Código n. 121723, em apenso.Analisando 

os Autos verifica-se que a lide baseia-se em crédito oriundo de acordo 

celebrado entre o Embargante e a Embargada quando da realização de 

divórcio consensual, logo, a questão limita-se tão somente aos Senhores 

Gilmar e Zinéia.Logo, a mera existência de uma filha menor das Partes não 

configura interesse de menor apto a atrair a competência para julgamento 

da demanda no domicílio da Genitora, nos termos do artigo 147 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.Deixo de atribuir efeitos suspensivos aos 

embargos, vez que o Juízo não está garantido, além disso, as notas 

fiscais e recibos juntados pelo Embargante, em cognição sumária, não são 

aptos a demonstrarem o cumprimento da obrigação do Embargante em 

adquirir um imóvel para a Embargada de até o valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais).CITE-SE a Embargada para responder à demanda no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o artigo 675 do Novo Código de Processo Civil, 

constando a advertência dos artigos 334 e 344 do NCPC.Por fim, deixo de 

designar audiência de conciliação, conforme requerido pelo Embargante 

n a  i n i c i a l ,  v e z  q u e  n ã o  h á  p r o v a  o r a l  à  s e r 

produzida.INTIMEM-SE.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121723 Nr: 460-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18.983-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 DEFIRO desde já a realização da penhora e avaliação do bem móvel 

descrito na fl. 56, por termo nos autos.Diante da natureza do bem, sendo 

patente o risco de deterioração, determino a remoção, ficando a 

exequente nomeada como depositário a partir do seu recebimento. 

Esclareço que a exequente assumirá o encargo de depositária fiel do bem 

e exercerá o ônus de guardar e conservar do veículo, bem como de não 

dispor do mesmo, sob pena de ser considerado depositária 

infiel.Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora, 

avaliação e remoção do bem, bem como conservação do mesmo, serão 

por conta da parte exequente.Sendo realizada a penhora, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, 

por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora. No mesmo ato, 

proceda-se a intimação de eventual cônjuge do executado, no mesmo 

endereço do executado, nos termos do artigo 842 do CPC.Havendo 

requerimento, deverá constar do mandado ou carta também a ordem de 

apreensão e remoção do bem. Nesta última hipótese, caberá à parte 

exequente entrar em contato diretamente com o Oficial de Justiça para 

concreti¬zação do ato.Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento.Às providências.Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 33/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 19/2018/DF, de 15.2.2018, que estabeleceu 

a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de março 

do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de permuta formulado pelos Oficiais de Justiça, 

Waldecy Francisco da Silva e Sandro Batista Pitaluga;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 19/2018/DF, de 15.2.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de Justiça desta 

Comarca, nos dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 16 a 23 de MARÇO de 2018

Oficial (a) de Justiça: SANDRO BATISTA PITALUGA

Telefones: (66) 99982-3978 e 99201-5170

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 8 de março de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83910 Nr: 7123-79.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Pereira de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Com fundamento no art.76, CPC/2015, objetivando afastar qualquer 

futura alegação de nulidade, INTIME-SE a advogada substabelecida (fl.70) 

para esclarecer se também está representando os demais herdeiros 

(JOSÉ OSCAR e GERVALINA) e, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

correspondente instrumento de mandato, haja vista que o 

substabelecimento mencionado foi passado apenas em nome de VILMAR, 

embora o advogado que substabeleceu os poderes também tenha 

patrocinado JOSÉ OSCAR e GERVALINA (fls.39/40).

2.Decorido o prazo e cumprida a determinação, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36780 Nr: 1150-22.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido retro, já que a providência requerida incumbe, a 

princípio, ao credor, que, no caso, não comprovou nenhuma diligência 

concreta no sentido de encontrar por conta própria eventuais bens 

imóveis em nome do executado.

2.INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268261 Nr: 18221-46.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Eduardo Silvério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24.Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/15, com 

fundamento no art. 330, III, CPC/2015 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do que 

dispõe o art. 485, VI, CPC/2015.25.SEM custas e honorários advocatícios, 

por não haver sequer formado a relação processual.26.Após o transito 

em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas e anotações 

necessárias.27.Expeça-se o necessário.28.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94852 Nr: 8619-12.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio Regional de Alimentos Ltda, 

Fernando Mendonça França, Leonardo Rodrigues Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FLORENTINO 

PEREIRA - OAB:201996

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e da determinação de fls. 134, impulsiono os 

presentes autos e procedo a intimação do executado para que informe 

nos autos, no prazo de 05 dias, os dados bancários a ser transferido os 

valores vinculados nos presentes autos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167650 Nr: 10472-51.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acidalia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da empresa executada.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201199 Nr: 4511-27.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Clemente - ME, Paulo Roberto 

Clemente

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome da empresa 

executada.

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156261 Nr: 8509-42.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Moreira & Cia Ltda, João Carlos 

Moreira, Ivanete Alves dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome da empresa 

executada.

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164837 Nr: 6713-79.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Guardiato de Lara Souza, Jonther Guardiato 

de Lara Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome da empresa 

executada.

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 
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executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154188 Nr: 5764-89.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barraluz Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud 

dos ativos encontrados em nome da empresa executada.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160511 Nr: 1140-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Elizabeth Rubin Ferrari, Solange Elizabeth Rubin 

Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da empresa executada.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178624 Nr: 581-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me, 

Francisca Nogueira de Lima, José Ferreira de Lima Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da empresa executada.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242698 Nr: 1216-11.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorany Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada pelas partes 

acima mencionadas.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 45/46.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 45/46, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Sem custas, uma vez que concedido aos autos os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223044 Nr: 4721-44.2016.811.0004

 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: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myllena Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD e BACENJUD visando 

localizar os novos endereços dos executados.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208866 Nr: 8805-25.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Wagner Perné dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 50/58 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245154 Nr: 2896-31.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorceni Izabel de Souza Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Carrijo de Freitas Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para, 

nos termos da decisão de folhas 42, manifestar nos autos, no prazo de 05 

( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208862 Nr: 8801-85.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Guia Cardoso Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

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

Araguaiana - OAB:13074

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 58/66 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208853 Nr: 8792-26.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

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

Araguaiana - OAB:13074

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 59/67 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208856 Nr: 8795-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzelina Felizardo Lesse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

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

Araguaiana - OAB:13074

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 54/62 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176383 Nr: 10359-63.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 113/133 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208903 Nr: 8842-52.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

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

Araguaiana - OAB:13074

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 56/64 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208882 Nr: 8821-76.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agda Aquino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

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

Araguaiana - OAB:13074

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 50/58 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229305 Nr: 8626-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179480 Nr: 1475-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdM&CL, CMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67635 Nr: 1150-80.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Alves Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Vieira Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180420 Nr: 2361-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Yakabe - ME, Paulo Yakabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre as correspondências de citação de folhas 72/73, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3521 Nr: 1086-56.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÉSIO COELHO DE SOUZA, SEBASTIÃO 

COELHO DE SOUZA, NATIVO ESTEVÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 dias efetuar o recolhimento das custas processuais, no valor 

de total de R$ 645,31 reais, sendo custas no valor R$ 541,91, devendo 

ser emitida um boelto no site do www.tjmt.jus.br e mais R$ 103,40 reais ao 

senhor contador/distribuidor ,não oficializado, devendo depositar na conta 

corrente 52.600-2 Agência Banco do Brasil 7140-4, conforme cálculos as 

fls. 46. Sob pena de protesto. Devendo comprovar nos autos o 

recolhimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91937 Nr: 5757-68.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabrielly Fernandes Sena, Rosicleia Fernandes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Gonçalves Viana, BB Seguros - Brasil 

Veículos Companhia de Seguros, Transporte Viana de Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA - OAB:24549/MT, Carlos Laete Pereira da Silva - 

OAB:16.915, Denner B Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A, RODOLFO WILSON MARTINS 

- OAB:5858/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 5757-68.2009.811.0004, Protocolo 91937, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238423 Nr: 15102-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Maciel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice de Araújo Ormenezi, Daniel Oliveira 

Favretto, Humberto Henrique Valoes dos Santos, LUSIMAR LUZ 

ASSUNÇÃO, Desconhecido (Confinante do Imóvel)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILMAR MOURA DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 15102-14.2016.811.0004, Protocolo 

238423, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238781 Nr: 15313-50.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Toledo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, André Luís de Jesus Laurindo - OAB:MT 

18.483-O, Jessica Nunes da Silva - OAB:MT 18.272

 VISTOS.

1. COLHA-SE o parecer do Membro do Ministério Público, como fiscal da 

ordem jurídica, pelo prazo legal, conforme art. 179, I, do CPC/2015.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235583 Nr: 13134-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thomas Edison Abreu Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Ferreira de Carvalho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o presente feito possui conexão com os autos n. 

262189, que se encontra em fase de citação, deixo de proferir decisão 

neste momento.

2. Cumpra-se a decisão proferida nos autos n. 262189.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223705 Nr: 5084-31.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. Dias de Almeida & Cia Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de prova testemunhal de fls.76, uma vez que o feito 

não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já 

existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para 

ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

2. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92090 Nr: 5921-33.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Costa Ferraz - 

OAB:SP/271.481-A, Gracielle de Almeida Campos - OAB:10847/MT, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419

 VISTOS.

1. INTIME-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente defesa e os documentos 

que entender necessários, consoante disposto no art.510, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223043 Nr: 4720-59.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vitor Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifico que a petição inicial foi indeferida e a ação consequentemente 

extinta por ausência de recolhimento de custas e despesas de ingresso.

2. Desta forma, retifico de ofício o item “8” da sentença de fls.21, a fim de 

constar o seguinte trecho:

 “Ante a ausência de recolhimento de custas processuais, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art.290, do CPC.”

3. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

anotações necessárias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 104405 Nr: 9407-89.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTdM, TTdM, KCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Dorcas Cardoso de Moraes Gonçalves - 

OAB:GO 11.221, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, João 

Bento Júnior - OAB:MT 10.863, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Realizada a consulta via Sistema Bacenjud, determino o cumprimento 

dos termos contidos na decisão de fls.97.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 79364 Nr: 2793-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti, Mariangela Medeiros Teixeira 

Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nery Fuganti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO ADOLFO BESS - 

OAB:1810/SC, João Otavio Pereira Marques - OAB:22849-DF, João 

Pedro Marques - OAB:3763/MT, KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Primo 

Parreira - OAB:20.204/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - 

OAB:8798/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO os pedidos de folhas 740/741, proceda-se a regularização 

processual do polo passivo, conforme relação de herdeiros enumerados 

às folhas 740 verso e 741.

 2. Anote-se junto ao sistema APOLO.

3. Após, proceda-se as suas citações na forma requerida.

 4. As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64239 Nr: 7219-65.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 VISTOS.

1. Tendo em vista que houve o recolhimento de custas para o cumprimento 

da diligência de nova avaliação dos bens descritos em fls.104/106, 

DETERMINO o cumprimento do já ordenado em fls.226.

2. Ainda, proceda Srª. Gestora com a renumeração das páginas a partir 

da fls.232.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169981 Nr: 2228-02.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embalagens Sol Nascente Ltda, David Natal 

Rezende de Araujo, Denize Regina Araujo Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. PRELIMINARMENTE, CONVERTO a presente ação em cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 523 e seguintes, do CPC/2015.

2. INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, na pessoa de seu representante 
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judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, 

CPC/2015.

3. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

4. PROCEDA-SE nobre Gestora as retificações necessárias à capa dos 

autos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246472 Nr: 3835-11.2017.811.0004

 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: Valdecina Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Edison Abreu Dias, Gilvan Ferreira de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 77, devendo o autor substituir os documentos 

por cópias e aportar ao feito.

 2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178272 Nr: 129-25.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deluzia Santos de Sales, Florise Jardim da Silva Lopes, 

Morgana Toscano, Luis Camargo de Brum, Edinete Barbosa Gomes 

Damasceno, Osmarina Costa Luz, MARIZETE MEZZALINA, Hironalda Maria 

Vital, Hilda Pereira de Andrade, NAIR XAVIER, Menandes Alves Souza 

Neto, Jaci Guirra Pereira, Dilma Rodrigues da Silva, Magda Aparecida 

Deporte Boher de Souza, Alice Setsuko Imai Otiai, Maria Antonia de Lima 

Castro, Florezil Nasser de Carvalho, Lauri José de Souza, CLEISE MARIA 

DE CARVALHO, Mário Sávio Borges da Rocha, Honorina Cavalcante 

Felismino, Maria Auxiliadora da Luz Cavalcante, Moacir Boscaini, Cynthia 

Gizely Neres Pena, Vander Lucia de Souza Pinto, Herondina Marques 

Camilo, Vilma Rodrigues da Silva, Maria das Graças de Souza Santos, 

Cleidiane Francisca Mota, Ercilia Pascoal Barion Sanches Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 DISPOSITIVO9.Pelos argumentos acima expostos, DEFIRO o 

processamento do pedido cumprimento de sentença, pelo rito do artigo 

509 do CPC/2015, determino a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, 

observando-se o rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, ante a 

natureza do objeto da liquidação.10.Nesses termos, intimem-se as partes 

(Exequente e Executado) para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o 

valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 510 do 

CPC/2015. 11.Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público municipal.12.As 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159182 Nr: 12053-38.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Helena Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico às fls. 334/342 que a parte autora 

aportou planilha de cálculo do demonstrativo de débito, bem como pugnou 

pela intimação do requerido para manifestar sobre o colacionado aos 

autos.

2. Posteriormente, o executado foi devidamente intimado, no entanto, 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 346.

 3. Após, os autos retornaram conclusos.

4. Ao considerar que a parte executada não apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, a homologação dos cálculos apresentados é 

medida que se impõe.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Diante de tudo que consta nos autos, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

336/342 para que surtam os jurídicos e legais efeitos.

7. Deste modo, CUMPRA-SE o ítem “3” da decisão de fls. 148, observando 

as exigências legais para expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV).

8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262189 Nr: 14370-96.2017.811.0004

 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: Valdecina Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Edison Abreu Dias, Gilvan Ferreira de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve o postulante no 

prazo de 10 (dez) dias fazer prova do alegado, conforme preceitua o 

artigo 5º, Inciso LXXIV da Constituição Federal, devendo aportar as últimas 

três declarações de imposto de renda, sob pena de indeferimento do 

pedido.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38383 Nr: 73-41.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas A. da Silva & Cia Ltda, José Eustáquio 

Braga, Nestor Morais Carvalho

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls.339 e, por conseguinte, DETERMINO que 

proceda-se Srª. Gestora Judiciária, com urgência, a designação de datas 

para a realização de leilão presencial dos bens imóveis penhorados 

nestes autos, a ser realizado pelo Sr. Meirinho Plantonista, nos termos do 

art.883 e seguintes, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174179 Nr: 7497-22.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Soares
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Tadeu Volpato, Kleber Francisco da 

Silva, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças, 1º 

Serviço Notorial e Registro de Imóveis de Bom Jardim de Goiás, 1º Serviço 

Notorial e Registral de Aragarças, Serviço Notorial e Registro Civil de 

Pontal do Araguaia, Gustavo Tadeu Volpato, Rosa Maria Jacinto Volpato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Justino Lucena - 

OAB:12588/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, ÁUREA AMÉLIA DA SILVA - OAB:OAB / MT 5185, Lais 

Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

1. Tendo em vista que a autora faleceu, SUSPENDO o feito pelo prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do artigo 313, I, do CPC/2015.

 2. INTIME-SE o patrono do demandante para regularizar o processo 

indicando os herdeiros para promoverem a habilitação, no prazo de 20 

(vinte) dias.

 3. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250019 Nr: 6185-69.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osana Rodrigues de Menezes, Marila Rodrigues de 

Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar sobre 

o cumprimento da decisão que concedeu o pedido de urgência.

 2. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, consoante disposto no artigo 

354 e seguintes, do CPC/2015.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173710 Nr: 6925-66.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ademar Ferreira, Pitágoras Luciano 

Stamm França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Vistos.

1. INTIME-SE a suplicada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos documentos novos aportados pelo autor, conforme o disposto 

no artigo 437, §1º, do CPC/2015.

2. Após, concluso para decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232703 Nr: 11001-31.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF, DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 VISTOS.

1. Trata-se de execução de alimentos movida pelas partes acima 

mencionadas, todos qualificados nos autos.

2. Ao folhear os autos, percebo que intimado a pagar o valor do débito 

alimentar o executado apresentou manifestação de fls. 25/27, na qual 

aduz excesso da execução, bem como sustenta que realiza mensalmente 

o depósito referente às pensões alimentícias. Vieram os documentos de 

fls. 28/54.

3. Posteriormente, verifico manifestação do exequente reiterando todos os 

pedidos iniciais, bem como pela inclusão do nome do executado ao 

cadastro de inadimplentes (fls. 56-verso).

4. É O BREVE RELATÓRIO.

 5. Considerando a causa de pedir e o interesse de menor, imprescindível 

a participação do Douto Membro do Ministério Público.

6. Assim, OUÇA-SE o Ministério Público, pelo prazo legal, com fulcro no 

art. 178, II, do Código de Processo Civil/2015.

7. Após, voltem-me conclusos.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221831 Nr: 3945-44.2016.811.0004

 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: MFABS, AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos Prioli - 

OAB:OAB/SP 351.047

 Vistos.

1. INTIME-SE o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos documentos novos aportados pela parte autora, conforme o 

disposto no artigo 437, §1º, do Código de Processo Civil.

 2. Após, ABRE-SE vista ao Ministério Público para manifestação.

 3. Em seguida, concluso para decisão.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227278 Nr: 7211-39.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Claudia Bernardino Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIENE DE PAULA E SILVA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Vistos.

1. INTIME-SE a suplicada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos documentos novos aportados pelo requerido, conforme o 

disposto no artigo 437, §1º, do CPC/2015.

 2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246877 Nr: 4139-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABMF, LMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Vistos.

 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença inerente à obrigação alimentar 
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pelo rito do artigo 528 do CPC.

2. Verifico dos autos que o réu foi citado, folhas 38 para quitar a 

prestação alimentícia devida do mês de fevereiro de 2017 e, 

oportunamente apresentou justificativa, juntando-se o comprovante do 

pagamento do período acima narrado, pugnando pela extinção da ação 

executiva. Por outro lado, o Exequente requereu a decretação da prisão 

civil do réu, em consonância com a cota ministerial retro.

3. Pois, bem.

 4. No caso em tela entendo que ambas as partes possuem razão, haja 

vista que, em nenhum momento nos autos foi determinado que executado 

efetuasse o pagamento do valor das despesas extraordinárias, não 

consta no pedido inicial, folhas 06, item “b”, despacho de folhas 35 e nem 

no mandado de folhas 37.

 5. O que está descrito é que o réu é devedor de prestação alimentícia, e 

essa, de fato, o réu comprovou a quitação por meio do comprovante de 

folhas 49.

6. Deste modo, entendo que, houve, na verdade, cerceamento da defesa 

do réu.

 7. Posto isto, sendo matéria de ordem pública, torno sem efeito à citação 

do réu de folhas 38 por não ter sido clara qual era a origem do débito.

 8. Por conseguinte, determino seja efetivada NOVA CITAÇÃO do devedor, 

para que, no prazo de 03 dias efetue o pagamento do valor de 412,81, 

relativas à meação das DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS constantes dos 

recibos inclusos, prove que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de ser-lhe determinado o protesto do provimento judicial e 

decretada a prisão civil, por inadimplência de obrigação alimentar (art. 528, 

§ 3º), com fundamento no artigo 528 CPC/2015.

9. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167280 Nr: 10038-62.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Wesley Sousa Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fornecedora Hyundai Caoa do Brasil Ltda, 

Caoa Montadora de Veículos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allessandra Blosfeld Aguiar - 

OAB:16133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Lourenço Rodrigues 

Neto - OAB:150.586, Diego Sabatello Cozze - OAB:252.802

 VISTOS.

1. Analisando os autos, verifico que houve reforma parcial da sentença 

(fls.409/414), restando determinado pelo e. Tribunal de Justiça, a 

diminuição do valor de indenização por danos morais, bem como a 

restituição da quantia paga, com sua devida atualização.

2. Em fase de cumprimento de sentença, constato que houve o 

cumprimento da obrigação de pagar, no entanto, encontra-se pendente a 

questão da obrigação de fazer, que diz respeito a transferência de 

propriedade do veículo objeto da demanda.

3. Em que pese a insurgência da parte executada sobre a referida 

transferência, verifico que houve determinação proferida por este juízo, 

por ocasião da decisão de fls.349/353, consignando que o veículo 

Hyundai i30 2.0, placa NUE1665, renavam 348104707, permaneceria com 

a empresa requerida, sendo de sua incumbência a obrigatoriedade quanto 

as baixas junto ao Ciretran.

4. Desta feita, considerando que não houve reforma neste ponto da 

decisão, DEFIRO o pedido do autor (fls476/478) e, via de consequencia, 

DETERMINO a intimação da parte executada para que, em 10 (dez) dias, 

apresente aos autos os comprovantes de quitação dos débitos do veículo 

junto ao DETRAN-MT, bem como que informe os dados necessários para 

subsidiar a transferência de propriedade do veículo, sob pena de multa 

diária de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em prol da parte 

exequente.

5. Após o cumprimento do acima ordenado, INTIME-SE o exequente, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente aos autos a via original do 

Certificado de Registro de Veículo (CRV), assinado de acordo com seu 

cartão de firma reconhecida junto ao Cartório de Registro local, sob pena 

de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em prol da 

parte executada.

6. Com o documento juntado aos autos, INTIME-SE o executado para que, 

em 30 (trinta) dias, proceda com a transferência de titularidade do veículo 

automotor junto ao DETRAN, consoante disposto pelo art.123, do CTB.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265992 Nr: 16781-15.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany Cardoso Loriano

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Frente ao exposto, com fundamento no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil julgo, conheço dos presentes embargos declaratórios por 

ser tempestivo e no mérito acolho o pedido no intuito de aclarar a omissão 

contida no despacho inicial.15.Assim, sendo, consoante o disposto no 

artigo 1022, II do Código de Processo Civil, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

na forma requerida. 16.Ainda, em razão do contido às folhas 34, designo a 

data de 23 de maio de 2018, às 12:00 horas, (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO) para audiência de conciliação, devendo o réu ser citado com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 334, caput, 

do Código de Processo Civil.17.Cite-se a requerida para comparecer a 

audiência acima aprazada. 18.O autor será intimado na pessoa de seu 

patrono (artigo 334,§3º, do Código de Processo Civil). Consigno que as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (artigo 334, §9º, do Código de Processo Civil).19.Sendo a 

composição infrutífera, a requerida deverá oferecer defesa no prazo de 

15 (quinze) dias, contado a partir da audiência da conciliação, conforme 

previsto no artigo 335, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil).20.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35296 Nr: 1272-35.2003.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilde Gomes Ferreira, Jair Gonçalves 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Maciel Ferreira - 

OAB:36.189, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:35296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idelzia Souza de Almeida - 

OAB:9711/GO, Lucas Maciel Ferreira - OAB:36.189, WEINER LOPES 

FRANCO - OAB:28958/GO

 Vistos.

Considerando que o pedido retro poderá atingir interesses de terceiros, 

faz se necessário oportuniza-los o contraditório.

 Assim, intimem os herdeiros para manifestarem acerca do pleito retro.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172795 Nr: 5920-09.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RWBG, Sueide Francisca Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEMI DE ASSIS - OAB:OAB/GO 

22.219

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção de fls. 105, prazo CINCO dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254338 Nr: 9181-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Auxiliadora Souza Goma Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 74, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183076 Nr: 4741-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flexon Leandro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 112, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238360 Nr: 15047-63.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, 

Jadiel Vicente da Conceição, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison 

Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Vistos.

Considerando que a execução se movimenta no interesse do exequente, 

diga a cooperativa em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264386 Nr: 15753-12.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilermando Vilela Garcia Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 101/126, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269178 Nr: 437-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGFdS, Deusimar Fernandes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronides Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261299 Nr: 13801-95.2017.811.0004

 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): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 85, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177650 Nr: 11913-33.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaraciaba Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves de Menezes, Marisa Fátima 

Masteguim de Menezes, Fernando Rodrigues de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 84.933, Marcos Edmar Ramos Àlvares Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 110.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar seguimento ao feito, sob 

de extinção.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258247 Nr: 11661-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RENAN NADAF 

GUSMAO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 82, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242156 Nr: 822-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS NEVES PEREIRA REIS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Wilian Yamamura - OAB:OAB/MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 117, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265532 Nr: 16511-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIRA TSINHOTSE E UPARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069 e 84.400, Breiner Ricardo 

Diniz Resende - OAB:84.400-MG

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 49/108, prazo QUINZE dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268258 Nr: 18218-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Intermunicipal de Saúde Região do Garças e 

Araguaia, Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ferreira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, limito inicialmente a busca de ativos financeiros via 

BACENJUD, determinando o sigilo até que seja ultrapassado o período de 

processamento, como meio de resguardar o sucesso da busca. Após 

isso, proceda-se a carga à vara para cumprimento imediato das 

intimações. Isto posto, com fulcro no artigo 297 e art. 300, todos do Código 

de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA pleiteada para determinar a 

indisponibilidade dos bens do requerido Gilmar Ferreira Ribeiro, 

observando os valores máximos apurado, conforme consta as fls. 

15.Sendo assim, DETERMINO e promovo o bloqueio de valores existente 

em instituições financeiras via BACENJUD. Caso infrutífera a diligencia via 

BACENJUD, intime-se imediatamente a parte autora para se manifestar em 

10 (dez) dias.Diante do fato de que no presente caso não se admite 

autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação nos termos 

do art. 334, §4º, II do CPC.CITE-SE o Requerido para oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c 

art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cite-se, 

intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228520 Nr: 8067-03.2016.811.0004

 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: Maria Aparecida Gomes, José Liu Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261183 Nr: 13738-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Aquina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda, Naira Flores, 

Claudemir Braga Alegre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar ajuizada por 

NILVA AQUINA da Silva em desfavor de ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS 

LTDA. e seus representantes NAIRA FLORES e CLAUDEMIR BRAGA 

ALEGRE, todos qualificados e individualizados nos autos em epígrafe.

A Impetrante solicitou junto a empresa Águas de Barra do Garças nova 

ligação de fornecimento de água para seu imóvel. A empresa por sua vez 

se negou a fornecer, exigindo da Impetrante o reconhecimento das firmas 

dos subscritores (vendedor e comprador) postas no contrato particular de 

promessa de compra e venda do imóvel.

À fl. 14 foi requerido da autora a emenda á inicial, com relação ao que se 

aplica o artigo 6° da Lei 12.016/09. Após emenda a Inicial, a decisão de fls. 

27/28 indeferiu o pedido liminar e pediu que se notificasse a autoridade 

impetrada a fim de que prestasse as informações que julgasse 

necessárias.

No entanto, à fl. 30, a Impetrante solicitou a desistência da ação e 

arquivamento do feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil.

Às fls. 31/32, o Ministério Público, em análise dos autos, manifestou-se 

favoravelmente à homologação da desistência do mandado de segurança 

e posterior arquivamento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

Decido

 Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais, sem condenação em 

honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210526 Nr: 9852-34.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Estadual visa à 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou, por via 

administrativa, o débito das CDA de nº 176, conforme informado pelo 

exequente, fls. 79/80.
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Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento por via 

administrativa, das CDA de nº 176 o processo de execução cumpriu o seu 

objetivo.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em relação 

à cobrança das CDA de nº 176 em virtude do pagamento pela via 

administrativa, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada por este juízo.

 Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Sem 

condenação em honorários.

Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 231920 Nr: 10408-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Decisão

 Autos nº 231920

1. Considerando que a petição de fls. 855-858 menciona “revogar-lhes 

expressamente todos os poderes conferidos a quaisquer mandatários”, a 

petição de fls. 888-889 não encontra consubstanciação com a pretensão 

de autodefesa manifestada em fls. 855-856.

2. A autorização de fl. 895 não se monstra apta para produzir efeito de 

mandato ad juditia.

3. Logo, a pretensão de autodefesa de fls. 855-856 deve prevalecer.

4. Cumpra-se o item “9” da decisão de fl. 871, até que os advogados de 

fls. 888-889 e 894 apresentem mandato ad juditia regular.

Barra do Garças, 8.3.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 253183 Nr: 8482-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariuzan Soares Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado do acusado para apresentar defesa do acusado 

preliminar no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 172246 Nr: 5113-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Souza Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 172246

 Ante certidão de fl. 124 e fl. 125, como se trata de testemunha comum, 

vistas às partes para declinarem interesse probatório na testemunha.

 Inexistindo interesse, apresentem as partes alegações finais.

 Barra do Garças, 08.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262090 Nr: 14298-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taffarel Júnior Itacarambi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 262090

 Trata-se de execução penal em face de Taffarel Júnior Itacarambi da 

Silva, nascido em 04.05.1994, filho de Manoel Arlindo da Silva e Valda 

Félix Itacarambi, ostentando pena corpórea de 01 (um) mês de detenção, 

por ofensa ao art. 147, CP, com implicações da Lei 11.340/06.

 Nota-se que o reeducando permaneceu recluso, preventivamente, de 

10.02.2015 até 05.03.2015, de modo que ultrapassada a fração do art. 1º, 

inc. II, Dec. 9.246/2017, não se tratando de reincidente.

 Declaro extinta a pena, pelo indulto. Intimem-se. Arquive-se.

Barra do Garças, 08.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222434 Nr: 4319-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Marinho Lopes, Warlen Marcos da Silva 

Santos, Jhony Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 222434

 Ante certidão de fl. 237, destrua-se a arma branca apreendida.

 Arquive-se.

Barra do Garças, 08.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209743 Nr: 9408-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Alves de Sousa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 Decisão

Autos nº 209743

 Diante da certidão de fl. 78, fl. 100 e fl. 104, bem como certidão de fl. 107, 

a impossibilidade de localização do réu, em endereço que ele próprio 

declinou nos autos, permite a conclusão de existência de fuga, 

principalmente porque não cumpriu o réu a cautelar diversa da prisional 

fixada em fl. 52v, consistente em comparecimento mensal em juízo e 

recolhimento domiciliar, cautelares das quais o réu foi intimado (fl. 53v), 

decreto, portanto, a prisão preventiva do réu.

 Expeça-se mandado de prisão, com validade até 09.11.2021, quando 

então estará extinta a pretensão executória.

 Expedido o mandado de prisão, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até a prisão, o comparecimento espontâneo do réu ou a 

prescrição.

 Cumpra-se.

Barra do Garças, 08.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 240891 Nr: 16947-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Sentença

Autos de cód. 240891

Acompanho o parecer ministerial retro. Declaro extinta a pena. Arquive-se.

 Barra do Garças, 07.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190348 Nr: 10533-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Guirra Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 190348

 Ante o parecer ministerial, presente na fl. 109-v, declaro extinta pena pelo 

seu cumprimento integral, restando a execução da multa à legitimidade da 

Procuradoria da Geral do Estado, de acordo com a Súmula 521 do STJ.

 Expeça-se certidão de dívida.

 As custas restam reguladas pelo acórdão de fls.136-139.

 Arquive-se.

Barra do Garças, 07.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 237108 Nr: 14221-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverton Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Vistos, etc.

Certifique-se a tempestividade do recurso, sendo tempestivo recebo a 

apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).

Abra-se vistas ao apelante para apresentar suas razões, no prazo de 08 

(oito) dias, sob pena de subida sem elas (CPP, art. 601).

Oferecidas ou certificado o decurso do prazo (CPP, art. 600), ao Ministério 

Público para contrarrazoar.

Expeça-se guia de execução provisória.

Certifique-se, ainda, acerca da intimação do réu da sentença.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 07 de março de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264083 Nr: 15566-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Aparecida Luz e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia para condenar a ré Lilian Aparecida Luz e Silva como incurso 

nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, com as implicações 

da Lei nº. 8.072/90. Assim, passo à dosimetria da pena.A pena ao 

cometimento de tráfico de drogas é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) 

anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000363-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 16/05/2018 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

JOSE ADALBERTO SOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVILEI MARIA DE SOUSA MARQUES (REQUERIDO)

LIOMAR DE LIMA MARQUES (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: PAULO CESAR SIMOES FARIA - MT0021760A 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO CESAR SIMOES FARIA - 

MT0021760A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 16/05/2018 Hora: 12:20 /MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MOREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/Opara que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/05/2018 Hora: 12:40/MT , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011290-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EROMAR BARBOSA BELEM OAB - MT0007003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

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

BARBOSA BELEM - MT0007003A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 16/05/2018 Hora: 16:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA ROHDEN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS - MT0021776A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/05/2018 Hora: 13:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO GREGORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IONIDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (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 autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010783-03.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Analisando os 

autos, observo que a ação em voga desejada deve ser extinta em razão 

da incompetência deste juízo para executar os créditos em face de 

empresa que se encontra em processo de recuperação judicial. Com 

efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida sentença de 

mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, necessário se 

faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 51 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” No caso em tela, por uma 

concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima etapa 

processual seria a intimação da parte executada para dar adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade de processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo a execução, o qual deve ser habilitado em via própria. O STJ se 

pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA 

CINDIDA. AFETAÇÃO DO PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. 1. Estando os bens da empresa integrante de grupo 

econômico afetados pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já 

aprovado e homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É 

competente o juízo universal para a apreciação de fraude na cisão parcial 

da empresa com transferência significativa do seu patrimônio 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a fim de se evitar a 

fraude contra terceiros e garantir os interesses da totalidade do quadro 

geral de credores. (grifo nosso). 3. Agravo regimental desprovido. 

(Agravo regimental no conflito de competência. Relator: Ministro João 

Otávio de Noronha, segunda seção. Julgado em 24/02/2016. Publicação 

DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO 

SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE 

CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. (REsp 

1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Preciso ainda trazer a baila, que quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 
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causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com esteio na 

inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. Por fim, desde já saliento que eventual 

requerimento para expedição de certidão de dívida será indeferido, uma 

vez que poderá a parte exequente se valer da sentença de mérito para 

habilitar o seu crédito junto ao juízo universal. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Junho de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 16/05/2018 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALBERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 16/05/2018 

Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar o acordo entabulado nos autos determino à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante 

de endereço (contrato de locação, conta de água, energia, boleto 

bancário, etc.) em nome próprio, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Intime-se. 3. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIO GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

VANUZA GOMES DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização da 

audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 5- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 6- Expeça-se o necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011912-72.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA FILGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do pagamento noticiado pela executada, oportunidade em que 

deverá apresentar os seus dados bancários para posterior levantamento 

dos valores já depositados. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000310-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO MARTINS MENDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARCONE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013046-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICIOMAR DIVINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. Deveras, necessário se faz averiguar se 

houve, de fato, a entrega da motocicleta para a parte requerida, vez que o 

pretenso termo de entrega juntado aos autos possui apenas e tão 

somente a assinatura desta. 2. Assim sendo, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a parte contrária 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos autos sobre o 

pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte requerente. 3. 

Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 4. Intime-se. 5. 

Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em minuciosa análise dos autos não foi possível depreender se a parte 

autora figura como responsável pela unidade consumidora objeto da 

presente demanda, assim sendo, com fulcro no art. 317, c/c art. 321, 

ambos do CPC, DETERMINO que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte no processo em epígrafe documentos com comprovem a sua 

legitimidade ativa. Igualmente, na forma prevista no art. 99, §2°, do CPC, 

incumbirá aportar aos autos comprovante de renda do último ano ou 

documento equivalente, com o escopo de robustecer a arguição de 

hipossuficiência. 2. De igual modo, deverá esclarecer quais unidades 

consumidores abarcará o pedido de tutela provisória de urgência, 

especificando cada uma e provando a titularidade de todas, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Intime-se. 4. DETERMINO a imediata suspensão 

da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SEARA ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando 

patente a falta das condições da ação e ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a vestibular dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2. Em relação ao ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 3. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

4. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 
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permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 6. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda com a citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 7. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 8. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 9. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILVONE FURTADO MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para 

juntar instrumento procuratório e os documentos essências à propositura 

da ação, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil. Ultrapassado o aludido prazo, independentemente de 

manifestação, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE GOMES FERREIRA 38380668120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BARBOSA DE SOUZA 62755595191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. Igualmente deverá retificar no nome dado a demanda, vez que 

em análise da causa de pedir e do pedido extrai tratar-se de ação de 

cobrança. Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 2. Determino a 

imediata suspensão de audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI FERREIRA DE MATTOS 47455470134 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Igualmente 

deverá retificar no nome dado a demanda, vez que em análise da causa 

de pedir e do pedido extrai tratar-se de ação de cobrança. Encerrado o 

prazo concedido, faça conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Igualmente 

deverá retificar no nome dado a demanda, vez que em análise da causa 

de pedir e do pedido extrai tratar-se de ação de cobrança. Encerrado o 

prazo concedido, faça conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DIAS DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Igualmente 

deverá retificar no nome dado a demanda, vez que em análise da causa 

de pedir e do pedido extrai tratar-se de ação de cobrança. Encerrado o 

prazo concedido, faça conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERRAZ CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LS PUBLICACOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Certifique nos autos se as custas processuais do processo n° 

8012733-08.2016.8.11.0004, foram integralmente recolhidas. Após, faça 

conclusos. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012698-58.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE ASSUNCAO (EXEQUENTE)

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDE FAGUNDES DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Concretize em seu inteiro teor o acórdão proferido pela Egrégia Turma 

Recursal. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA PENQUIS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO LEAL LIRA (REQUERENTE)

TANIA OLIVEIRA DA LUZ ALVES (REQUERENTE)

DIVINO TAVARES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO aos promoventes os benefícios da justiça gratuita nos termos 

da Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de 

conciliação, bem como proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá contestar a ação 

em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada 

a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). 4. Intime-se os 

autores para comparecerem ao ato designado, sendo advertidos de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido, bem como 

a condenação nas custas processuais. 5. Cumpra-se. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012311-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA PARREIRA NUNES ZABEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo em vista o teor da petição juntada pela parte requerida na petição 

do ID 9568762, DETERMINO sejam os autos remetidos à Turma Recursal. 
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Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010995-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-03.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO ALVES SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT0013560A 

(ADVOGADO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIU CARDS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO MORENO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/05/2018 

Hora: 12:20 ,/MT sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011067-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011811-40.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH CANDIDO DE FREITAS FELICIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E L ESTEVES IMOBILIARIA (EXECUTADO)

EURIPEDES LUIZ ESTEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a parte exequente para, em 30 (trinta) dias, indicar bens da parte 

executada passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção ante a 

ausência de bens penhoráveis. Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011006-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CILEZIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEME RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Ante o teor da petição coligida no ID 10159626, intime-se a parte 

exequente para, em 05 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de 

parcelamento realizado pela parte executada, na forma do art. 916, §1°, do 

CPC. Outrossim, cientifique a executada quanto as disposições do art. 

916, §2°, do CPC. Após, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012189-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR A BETTINI - ME (EXEQUENTE)

ALDEMIR ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. Uma vez tendo a 

parte exeqüente apresentado cópia da matrícula do bem imóvel a ser 

penhorado, DEFIRO o pedido, determinando seja lavrado termo de penhora 

nos autos, na forma do artigo 845, § 1º, do CPC, incidente sobre o bem 

descrito na inaugural, devendo a secretaria promover a imediata intimação 

da parte executada quanto a presente penhora, bem como ambas as 
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partes para comparecimento à audiência de conciliação (artigo 53, § 3º, da 

Lei 9.099/1995), oportunidade em que a parte executada poderá embargar 

a execução caso reste infrutífera a tentativa de acordo. 3. Compete à 

parte exeqüente observar o disposto no artigo 844, do CPC, para que o 

ato judicial em apreço gere presunção absoluta perante terceiros. 4. 

Apraze a secretaria mencionada audiência de conciliação. 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002166-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE LIMA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO DE JESUS LEMES (EXECUTADO)

MARIA EUNICE DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos 

autos a sentença de homologação do acordo, de modo a dar 

executividade a indigitada composição civil, sob pena de extinção. 

Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002220-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALUHA CARVALHO LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA ROCHA NUNES OAB - MT18466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE ZORTEA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Analisando os autos observo que não foi juntada cópia integral do 

contrato objeto da presente execução, assim sendo, com fulcro no art. 10, 

c/c art. 317, ambos do CPC, DETERMINO que a parte exequente junte nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a respectiva cópia do inteiro teor do 

contrato de locação, sob pena de indeferimento da inicial. Encerrado o 

aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012348-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELIA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Analisando os autos observo que a parte autora, ora executada, é 

beneficiária da justiça gratuita, assim sendo, intime-se a parte requerida, 

ora exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre nos 

autos a modificação da situação financeira daquela, juntado documentos 

hábeis a comprovar tal situação, sob pena de extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011678-90.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CANDIDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA OAB - MT0007814A 

(ADVOGADO)

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento parcial da dívida, razão pela 

qual o advogado que defende os interesses da parte autora requereu a 

transferência do numerário para conta bancária por ele indicada. 

Analisando os autos verifico que o causídico que atua no feito possui 

mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim sendo, com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do advogado que representa os interesses 

da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para 

a conta indicada nos autos. Intime-se a parte requerida em relação a 

liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa 

de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização dos 

sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010028-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLINO RAINERIO OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

NALVA DE TAL PROPRIETARIA DO ESTABELECIMENTO AÇOUGUE BOI DE 

OURO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução onde ocorreu o bloqueio parcial do valor devido, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a transferência 

do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do(a) advogado(a) que representa os interesses da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada nos autos. 3- Após, não tendo ocorrido o pagamento total 

da dívida, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção de bens do 
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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. 4- 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). 5- 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. 6- 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). 7- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 8- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 9- 

Intime-se. 10- Expeça-se o necessário. 11- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012610-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON CARVALHO DE SOUSA (EXEQUENTE)

VERA LUCIA JUSTINA ATAIDES (EXEQUENTE)

RODRIGO ALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

UILSON GONCALVES BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo 

em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LAURO PEREIRA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos observa-se a interposição de Embargos de 

Declaração alegando omissão quanto à obrigação imposta na sentença, 

eis porque, compreendo necessária sua prévia análise para posterior 

deliberação quanto ao levantamento dos valores. 2- Sendo assim, faça os 

autos conclusos para análise de Embargos de Declaração e consequente 

manifestação acerca dos valores depositados. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012640-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ALBUQUERQUE DE ABREU SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Com fulcro no princípio da colaboração das partes (art. 6°, do CPC), bem 

como no art. 10, do CPC, DETERMINO seja intimada a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto ao pretenso 

pagamento voluntário do débito realizado pela parte requerida. Encerrado 

o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011752-47.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. RIBEIRO - SOM - ME (REQUERENTE)

MARCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

parcialmente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o valor 

referente a sua condenação, razão pela qual o advogado da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 3. Intime a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

amortizar integralmente a dívida, sob pena de incorrer na multa prevista no 
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art. 523, §1°, na forma do §2º, do comentado artigo do CPC. 4. Expeça-se 

o necessário. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ROCHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011502-14.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEY LY NAY DIACOY FARIAS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

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

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Expeça-se alvará de valores do saldo remanescente, ou seja, 30% (trinta) 

por cento do valor total depositado na conta bancária indicada na petição 

do ID 11991202. Após, intime a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

indicar o cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção pelo 

cumprimento integral da obrigação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011011-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR VOLTOLINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001986-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROY ROGER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011519-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO HENRIQUE FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 18/05/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 
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de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012449-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIEDA REZENDE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIEDA REZENDE BRITO OAB - MT0012816A (ADVOGADO)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

EVANGELISTA MIRANDA BISPO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012449-97.2017.811.0004 Pólo Ativo: LIEDA REZENDE BRITO 

Pólo Passivo: EVANGELISTA MIRANDA BISPO / BANCO BRADESCO 

FINACIAMENTO S/A Vistos, etc. O processo não se encontra apto para 

julgamento. Conforme se verifica na audiência de conciliação a parte 

autora solicitou o aditamento da inicial, para incluir no polo passivo a 

concessionária M3 Veiculos, ao qual foi a representante da venda do 

veiculo em discussão nos autos. Considerando que a parte reclamada 

aduz que o motivo da não transferência do veiculo deu-se em razão da 

não entrega do recibo de transferência por parte desta empresa, entendo 

que sua presença na lide é indispensável. Desse modo, intime-se a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar endereço da empresa 

M3 Veiculo, devendo ser realizada nova audiência de conciliação para 

esta parte. Após retornem os autos conclusos para sentença. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/Opara que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 18/05/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MOCELLIN DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/Opara que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 18/05/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ESTEVES DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/Opara que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 18/05/2018 Hora: 14:00 /mt , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010974-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMAR FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010974-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUSIMAR FERREIRA DE 

SOUSA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 
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maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010975-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMAR FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HOMEM DE MELO OAB - MT0006613A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010975-57.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUSIMAR FERREIRA DE 

SOUSA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/Opara que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 18/05/2018 Hora: 14:20 /MT , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010973-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMAR FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010973-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUSIMAR FERREIRA DE 

SOUSA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 
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explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SOUZA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/Opara que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 18/05/2018 Hora: 14:40/MT , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010593-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH PROCOPIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010593-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIZETH PROCOPIO DE 

SOUZA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012188-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA OAB - MT0005219A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8012188-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: DIOGO ALMEIDA DA 

SILVA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 
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o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES TINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente, cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Destarte, a probabilidade 

do direito é flagrante, notadamente pelos comprovantes de pagamento 

juntados aos autos. No que tange o requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato o serviço contratado não 

está sendo devidamente prestado, causando aborrecimentos a parte 

autora, tanto de ordem financeira quanto moral. De bom alvitre mencionar 

que, atualmente, o uso de serviços de telefonia, gerou uma grande 

demanda acerca de ofertas e facilidades proporcionadas por operadoras, 

através de serviços que, diariamente, fazem cada vez mais vítimas de 

aborrecimentos ocasionados por incapacidade de uma prestação de 

serviço límpida por parte das operadoras, incapacidade esta que não 

pode, tampouco devem ser suportadas pelo consumidor. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
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CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Frente ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para que a 

parte requerida restabeleça no prazo de 03 (três) dias a linha telefônica n° 

(66) 99202-4385, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se as dívidas digladiadas na presente rusga. 8- DEFIRO a parte 

autora os benefícios da justiça gratuita. 9- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o 

necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID FERNANDO FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Com efeito, no caso sub 

examine o consumidor ao efetuar a compra estabeleceu um vínculo de 

confiança nos produtos fornecidos pela promovida, estando certo de que 

concretizando o pagamento, receberia o produto com as características 

indicadas no site, contudo não foi o que ocorreu, vez que o indigitado 

produto é diverso do adquirido, caracterizando a probabilidade do direito. 

No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a parte autora comprou um 

produto que sequer está usufruindo, não podendo suportar o ônus da 

desídia da pela parte requerida em resolver o imbróglio 

administrativamente. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar 

a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 
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não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Frente ao exposto, com espeque no 

artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, 

determinando a parte requerida que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 

com a troca do produto, ou seja, que procedam com a entrega de novo 

produto Headset Wireless 7.1 Razer Thresher Ultimate – PS4/PC, sob pena 

de incorrer em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sem 

prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 8- DEFIRO ao 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

APRAZE enseada conciliatória e proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CAMELO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA GOBATTI CALCA OAB - MT0013745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Assim sendo, 

volvendo-me a hipótese vertente, observo que de fato está havendo 

descontos, na conta bancária em que a parte autora recebe seus 
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proventos, de quantias superiores a 30 % (trinta por cento) do saldo 

líquido mensal, de tal sorte que convém mencionar que indigitadas verbas 

possuem caráter alimentar, ou seja, são imantadas pela inviolabilidade e 

impenhorabilidade, conforme bem asseverado em sua peça inaugural, 

caracterizando a probabilidade do direito. Corroborando com o exposto, 

trago à baila o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA 

CORRENTE, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DEFERIDA PARA LIMITAR A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. 

CABIMENTO. DESCONTO QUE AVANÇA SOBRE NUMERÁRIO QUE 

COMPROMETE A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. REDUÇÃO 

QUE GARANTE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E QUE SE MOSTRA 

EM PRESTÍGIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (STJ. AREsp nº 129848 Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI. Data da Publicação: 09.03.2012) 3- No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que a conta salário da autora possui natureza alimentar 

conforme dito alhures, ou seja, caso seja indeferida a presente tutela, 

poderá ocasionar danos maiores a parte requerente. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira e moral àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado da Requerente por conta da conduta do requerido, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 4- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 5- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprdudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

6- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 8- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

parcialmente a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA tão somente para que 

a parte requerida se abstenha de efetuar descontos vindouros que 

ultrapassarem o montante de 30% (trinta por cento) do valor mensal líquido 

recebido pela parte autora, bem como libere, no prazo de 03 (três) dias, a 

quantia anteriormente bloqueada decotando o percentual retro 

mencionado, sob pena de incorrer em multa no valor descontado em 

dobro. 9- Registre-se que a presente decisão não veda a cobrança judicial 

por parte da requerida em face da requerente, muito menos a inscrição do 

nome desta nos órgãos de proteção ao crédito. 10. Expeça-se ofício 
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direcionado à fonte pagadora da parte autora proibindo esta de realizar 

empréstimos consignados em folha de pagamento. 11- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 12- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 13-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 14-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 

15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.
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Processo Número: 1002108-97.2017.8.11.0004
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DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Como 

cediço, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado, calhando destacar que 

tais requisitos não são cumulativos para a concessão da indigitada tutela. 

Pois bem, assevera o autor que entabulou contrato verbal de locação não 

residencial com a requerida, contudo antes do prazo avençado 

desocupou o imóvel, de modo que os requeridos fizeram a retenção dos 

móveis que se encontravam no imóvel objeto do contrato com o escopo de 

amortizar pretensas diversas contraídas pelo autor em razão do 

inadimplemento contratual. 3- A Lei 8.245/1991, ao dispor sobre as 

garantias locatícias, diz que: “Art. 37. No contrato de locação, pode o 

locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I – 

caução; II – fiança; III – seguro de fiança locatícia; IV – cessão fiduciária 

de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena 

de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo 

contrato de locação”. 4- Assim sendo, compreendo que a conduta dos 

requeridos em reter os bens móveis é ilegítima, porquanto a lei de locação 

prevê as hipóteses legais de garantia, sendo a retenção situação adversa 

ao que a indigitada lei preconiza. In casu, verifico não haver qualquer 

garantia (art. 37, da Lei 8.245/1991) anteriormente realizada em prol da 

locação, eis porque presente está a probabilidade do direito. 5- Com efeito, 

calha destacar que o art. 38 da comentada Lei 8.245/1991 prevê que a 

caução pode ser tanto de bens móveis quanto de imóveis, todavia 

cuidando-se de bens móveis a caução deverá ser registrada junto ao 

cartório de títulos e documentos, o que não foi realizado, razão pela qual a 

concessão da tutela é medida impositiva. 6- Face ao exposto e com arrimo 

no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA determinando que os requeridos devolvam, no prazo de 05 

(cinco) dias, os bens móveis pertencentes ao requerente objeto da 

presente demanda, ficando a cargo deste os ônus referentes a retirada 

dos indigitados bens do imóvel das partes requeridas. Por consectário, 

com fulcro no art. 497, do CPC, aplico multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) se porventura os requeridos venham a descumprir o 

presente decisum, sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de 

necessidade. 7- Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida ANTONIO 

CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS - na forma preconizada pelo art. 18, 

I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. Intime-se a 

segunda requerida. 8- No que tange a segunda requerida ALESSANDRA 

BERNARDES DIAS ARAGÃO verifico que a mesma apresentou 

contestação antes da citação, assim sendo, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 18, §3°, do CPC, dou ela por citada, de tal sorte que 

determino a sua intimação para comparecimento a audiência de 

conciliação, advertindo-a das sanções processuais em caso de ausência 

injustificada. 9-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11-Expeça-se o necessário. 

12-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 
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urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita. 10- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 
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conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DIVINO SIRQUEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 
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das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se com URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010725-29.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Casas Bahia (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da dívida, razão pela qual 

a parte autora requer a transferência do numerário para conta bancária 

por ela indicada. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o 

pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará consoante requerimento da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011337-30.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual a Defensoria Pública requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ela indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição dos alvarás 

consoante petição da representante dos interesses da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para as contas 

indicadas nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação 

mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, 

portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e 

mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONETE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 
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com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOOK SANG CHUNG (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011288-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo 

em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012603-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILBERTO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIO ANTONIO TRINDADE (REQUERENTE)

SEBASTIAO BOSCO BATISTA GUIMARAES (REQUERENTE)

LUCIMAR JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo 

em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010997-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LELIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde houve o pagamento do valor 

remanescente da condenação, motivo pelo qual a advogada da parte 

exeqüente requer a transferência do numerário para conta bancária por 

ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o 

pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará consoante petição da advogada 

que representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta bancária indicada nos autos. 

Concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do CPC, 

assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu 

cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço 

com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012704-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DIVINO DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da condenação, razão pela 

qual o advogado da parte autora requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele indicada. Pois bem, consoante petição do advogado 
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que representa os interesses da parte autora e com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta bancária 

indicada nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, tendo em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o 

processo em apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex 

processual civil. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012076-03.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLANQUELSON DA COSTA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010499-24.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LETICIA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte requerida, bem como a inexistencia de comprovação 

de hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Dando 

continuidade ao feito, não efetivado o cumprimento de sentença por parte 

da requerida, bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual 

civil, jungido com os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade, DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011986-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SOUSA MORAES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012496-08.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011766-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 
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RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 
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0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011138-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95), 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. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GONCALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 
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com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95), 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. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER DIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95), 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. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ALVES SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 
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51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95), 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. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES MADUREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ULRICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JESUS BALBINO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE SOUSA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 
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Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010998-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EUSTAQUIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. A nova 

sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em um de seus primeiros artigos o 

referido código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 3. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir e dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos, DECLARANDO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 7. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011086-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PEDZU ABHO ODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3- Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 

dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 4- Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 5- Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 6- P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PAINHAWERE BUMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3- Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 

dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 4- Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 5- Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 6- P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011084-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA WA UTOMODZA ITIPE WADZEREPRUWE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 
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anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3- Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 

dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 4- Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 5- Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 6- P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011087-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUZERI REWANARI O A EDZANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3- Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 

dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 4- Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 5- Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 6- P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA WA UTOMOTSI E OMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3- Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 

dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 4- Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 5- Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 6- P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011089-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE TSINHOTSE EWATSUI O UREBETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3- Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 

dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 4- Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 
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parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 5- Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 6- P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO TSI REME WATU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3- Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 

dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 4- Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 5- Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 6- P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011141-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PETSIMATSA TOWARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3- Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 

dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 4- Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 5- Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 6- P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GELIANE FREITAS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais c/c pedido de tutela 

provisória de urgência orquestrada por Geliane Freitas e Silva em 

desfavor do Banco do Brasil, ambos qualificados nos autos. Afirma a 

autora que é usuária dos serviços fornecidos pela parte requerida, vez 

que possui conta na agência bancária que é usada para o recebimento de 

seus proventos, bem como para receber depósitos referentes a pensão 

alimentícia de sua filha menor de idade. 2. Aduz ainda, que ao tentar 

efetuar um saque no valor de R$ 1.578,51 (um mil quinhentos e setenta e 

oito reais e cinquenta e um centavos), referentes ao recebimento de 

pensão alimentícia de sua filha foi impedida de fazer, porquanto informa 

nos autos que um preposto da requerida asseverou que tal valor foi retido 

como forma de garantir um pretenso empréstimo. 3. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. 4. Prima facie, destaco que a ação em voga não 

pode tramitar no âmbito deste juizado especial por 02 (duas) razões. A 

primeira refere-se ao fato de que o pedido ora em análise cuida-se de 

requerimento adstrito a interesse de menor, vez que o valor outrora 

constrito pela parte requerida é relativo a pensão alimentícia do filho da 

requerente. Deste modo, a demanda em epígrafe deveria ter sido ajuizada 

em favor de uma das varas cíveis desta comarca e não nesta justiça 

especializada, vez que expressamente vedada a presença de incapaz em 

um dos polos da ação em sede de juizado especial, conforme se 

depreende da inteligência do art. 8°, da Lei 9.099/1995. 5. Não bastasse 

isto, vislumbro a ausência de um dos pressupostos processuais, 

notadamente o interesse de agir. O art. 17, do CPC, aduz que: “Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Como cediço o 

interesse de agir deve ser analisado em duas dimensões, quais sejam: 

necessidade e adequação da tutela jurisdicional. 6. Nesse sentido, se 

torna trivial que o interesse deve existir para que a instauração do 

processo se dê validamente, já que ausente este o pedido não poderá ser 

examinado. Destarte, para a verificação do interesse de agir é 

imprescindível sempre fazê-lo com cotejamento das disposições fáticas 

em concreto, porquanto não há como depreender se há ou não interesse 

de agir em casos abstratos, já que tal pressuposto processual está 

amplamente relacionado a uma demanda judicial. 7. Neste diapasão, 

utilizando-me das palavras de Fredier Didier Júnior o 

interesse-necessidade, em regra, “fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito”. 

Por outro lado, o interesse-adequação se caracteriza no fato de que o 

procedimento escolhido deve se ater ao conteúdo jurisdicional pretendido. 

8. Destarte, no caso dos autos, constato faltar a reclamante o 

interesse-necessidade, haja vista que basta apenas e tão somente 

formular requerimento simples junto ao juízo em que tramita a ação de 
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alimentos e pugnar pela liberação do montante preteritamente constrito 

pela parte requerida, já que, em tese, foi bloqueado indevidamente, 

restando flagrante a ausência do interesse de agir. 9. Frente ao exposto, 

em consonância com o art. 17, c/c art. 485, I e VI, ambos do CPC, 

conjugado com o art. 51, §1°, da Lei 9.099/1995, INDEFIRO a petição inicial, 

DECLARANDO extinto o processo sem julgamento de mérito. 10. 

Publique-se. 11. Registre-se. 12. Intime-se. 13. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 14. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA TAVARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. Pois bem, 

analisando os autos, verifica-se que o presente feito versa sobre matéria 

afeta à Justiça Federal, tendo em vista que cuida-se de pedido adstrito a 

pretensa conduta ilícita praticada pela parte requerida que atua no 

prestação de serviços de ensino superior por delegação do Poder Público 

Federal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DIRETOR DE 

FACULDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Cinge-se 

a controvérsia em definir o juízo competente para processar e julgar 

mandado de segurança impetrado contra ato de Diretor de faculdade 

privada, que impediu a re-matrícula do impetrante em seu curso de 

graduação. 2. O Juízo de Direito declinou da competência ao argumento de 

que "tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de 

Diretor de faculdade particular de ensino, que atua por delegação do 

Poder Público Federal, a competência para o julgamento do writ é da 

Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso VIII, da Constituição 

Federal". 3. O Juízo Federal suscitou o presente conflito aduzindo que o 

artigo 2º, da Lei nº 12.016/09 "restringe a atuação da autoridade apontada 

como coatora para que seja considerada como 'federal' aquela autoridade 

de que emanem atos que tenham consequência patrimonial a ser 

suportada pela União Federal ou por entidade por ela controlada". 4. A 

alteração trazida pela Lei nº 12.016/09 com relação ao conceito de 

autoridade federal em nada altera o entendimento há muito sedimentado 

nesta Corte acerca da competência para julgamento de mandado de 

segurança, já que não houve modificação substancial na mens legis. 5. O 

mero confronto dos textos é suficiente para corroborar a assertiva. O 

artigo 2º da nova lei define "autoridade federal" para fins de impetração do 

mandamus, nos seguintes termos: "Considerar-se-á federal a autoridade 

coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se 

requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade 

por ela controlada". 6. Já o artigo 2º da Lei nº 1.533/51 dispunha: 

"Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de 

ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de 

ser suportadas pela União Federal ou pelas entidades autárquicas 

federais". 7. Permanece inalterado o critério definidor da competência para 

o julgamento de mandado de segurança, em que se leva em conta a 

natureza das pessoas envolvidas na relação processual, ratione 

personae, sendo irrelevante, para esse efeito e ressalvadas as exceções 

mencionadas no texto constitucional, a natureza da controvérsia sob o 

ponto de vista do direito material ou do pedido formulado na demanda. 8. 

Nos processos em que envolvem o ensino superior, são possíveis as 

seguintes conclusões: a) mandado de segurança - a competência será 

federal quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de 

universidade pública federal ou de universidade particular; ao revés, a 

competência será estadual quando o mandamus for impetrado contra 

dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes 

do sistema estadual de ensino; b) ações de conhecimento, cautelares ou 

quaisquer outras de rito especial que não o mandado de segurança - a 

competência será federal quando a ação indicar no pólo passivo a União 

Federal ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da Constituição da 

República); será de competência estadual, entretanto, quando o 

ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra 

instituição particular de ensino. 9. Na hipótese, cuida-se de mandado se 

segurança impetrado por aluno com o fim de efetivar sua re-matrícula na 

Faculdade de Administração da FAGEP/UNOPAR – entidade particular de 

ensino superior – o que evidencia a competência da Justiça Federal. 10. 

Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência 

do Juízo Federal, o suscitante. (CC 108.466/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 01/03/2010) 

Dessarte, sabedouro é que se tratando de competência absoluta, esta 

pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1º do CPC: § 1º A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício. Isso posto, tendo em vista a 

criação da Vara Única da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Barra 

do Garças-MT, foi cessada a competência delegada a este Juízo, ante o 

teor do art. 109, I da Constituição da Republica, motivo pelo qual o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Frente ao exposto, por 

tudo mais que dos autos constam, com fundamento no art. 64, §1°, do 

CPC, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste juízo e na forma do art. 

485, I, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, declarando extinto o processo 

sem julgamento de mérito. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

mediante as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA RODRIGUES BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. Pois bem, 

analisando os autos, verifica-se que o presente feito versa sobre matéria 

afeta à Justiça Federal, tendo em vista que cuida-se de pedido adstrito a 

pretensa conduta ilícita praticada pela parte requerida que atua no 

prestação de serviços de ensino superior por delegação do Poder Público 

Federal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DIRETOR DE 

FACULDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Cinge-se 

a controvérsia em definir o juízo competente para processar e julgar 

mandado de segurança impetrado contra ato de Diretor de faculdade 

privada, que impediu a re-matrícula do impetrante em seu curso de 

graduação. 2. O Juízo de Direito declinou da competência ao argumento de 

que "tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de 

Diretor de faculdade particular de ensino, que atua por delegação do 

Poder Público Federal, a competência para o julgamento do writ é da 

Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso VIII, da Constituição 

Federal". 3. O Juízo Federal suscitou o presente conflito aduzindo que o 

artigo 2º, da Lei nº 12.016/09 "restringe a atuação da autoridade apontada 

como coatora para que seja considerada como 'federal' aquela autoridade 

de que emanem atos que tenham consequência patrimonial a ser 

suportada pela União Federal ou por entidade por ela controlada". 4. A 

alteração trazida pela Lei nº 12.016/09 com relação ao conceito de 

autoridade federal em nada altera o entendimento há muito sedimentado 

nesta Corte acerca da competência para julgamento de mandado de 

segurança, já que não houve modificação substancial na mens legis. 5. O 

mero confronto dos textos é suficiente para corroborar a assertiva. O 

artigo 2º da nova lei define "autoridade federal" para fins de impetração do 

mandamus, nos seguintes termos: "Considerar-se-á federal a autoridade 

coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se 

requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade 

por ela controlada". 6. Já o artigo 2º da Lei nº 1.533/51 dispunha: 

"Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de 

ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de 

ser suportadas pela União Federal ou pelas entidades autárquicas 

federais". 7. Permanece inalterado o critério definidor da competência para 

o julgamento de mandado de segurança, em que se leva em conta a 

natureza das pessoas envolvidas na relação processual, ratione 

personae, sendo irrelevante, para esse efeito e ressalvadas as exceções 

mencionadas no texto constitucional, a natureza da controvérsia sob o 

ponto de vista do direito material ou do pedido formulado na demanda. 8. 
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Nos processos em que envolvem o ensino superior, são possíveis as 

seguintes conclusões: a) mandado de segurança - a competência será 

federal quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de 

universidade pública federal ou de universidade particular; ao revés, a 

competência será estadual quando o mandamus for impetrado contra 

dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes 

do sistema estadual de ensino; b) ações de conhecimento, cautelares ou 

quaisquer outras de rito especial que não o mandado de segurança - a 

competência será federal quando a ação indicar no pólo passivo a União 

Federal ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da Constituição da 

República); será de competência estadual, entretanto, quando o 

ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra 

instituição particular de ensino. 9. Na hipótese, cuida-se de mandado se 

segurança impetrado por aluno com o fim de efetivar sua re-matrícula na 

Faculdade de Administração da FAGEP/UNOPAR – entidade particular de 

ensino superior – o que evidencia a competência da Justiça Federal. 10. 

Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência 

do Juízo Federal, o suscitante. (CC 108.466/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 01/03/2010) 

Dessarte, sabedouro é que se tratando de competência absoluta, esta 

pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1º do CPC: § 1º A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício. Isso posto, tendo em vista a 

criação da Vara Única da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Barra 

do Garças-MT, foi cessada a competência delegada a este Juízo, ante o 

teor do art. 109, I da Constituição da Republica, motivo pelo qual o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Frente ao exposto, por 

tudo mais que dos autos constam, com fundamento no art. 64, §1°, do 

CPC, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste juízo e, por 

consequência, na forma do art. 485, I, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PERPETUA FERREIRA ARAUJO NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES OAB - MT9790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. Pois bem, 

analisando os autos, verifica-se que o presente feito versa sobre matéria 

afeta à Justiça Federal, tendo em vista que cuida-se de pedido adstrito a 

pretensa conduta ilícita praticada pela parte requerida que atua no 

prestação de serviços de ensino superior por delegação do Poder Público 

Federal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DIRETOR DE 

FACULDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Cinge-se 

a controvérsia em definir o juízo competente para processar e julgar 

mandado de segurança impetrado contra ato de Diretor de faculdade 

privada, que impediu a re-matrícula do impetrante em seu curso de 

graduação. 2. O Juízo de Direito declinou da competência ao argumento de 

que "tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de 

Diretor de faculdade particular de ensino, que atua por delegação do 

Poder Público Federal, a competência para o julgamento do writ é da 

Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso VIII, da Constituição 

Federal". 3. O Juízo Federal suscitou o presente conflito aduzindo que o 

artigo 2º, da Lei nº 12.016/09 "restringe a atuação da autoridade apontada 

como coatora para que seja considerada como 'federal' aquela autoridade 

de que emanem atos que tenham consequência patrimonial a ser 

suportada pela União Federal ou por entidade por ela controlada". 4. A 

alteração trazida pela Lei nº 12.016/09 com relação ao conceito de 

autoridade federal em nada altera o entendimento há muito sedimentado 

nesta Corte acerca da competência para julgamento de mandado de 

segurança, já que não houve modificação substancial na mens legis. 5. O 

mero confronto dos textos é suficiente para corroborar a assertiva. O 

artigo 2º da nova lei define "autoridade federal" para fins de impetração do 

mandamus, nos seguintes termos: "Considerar-se-á federal a autoridade 

coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se 

requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade 

por ela controlada". 6. Já o artigo 2º da Lei nº 1.533/51 dispunha: 

"Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de 

ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de 

ser suportadas pela União Federal ou pelas entidades autárquicas 

federais". 7. Permanece inalterado o critério definidor da competência para 

o julgamento de mandado de segurança, em que se leva em conta a 

natureza das pessoas envolvidas na relação processual, ratione 

personae, sendo irrelevante, para esse efeito e ressalvadas as exceções 

mencionadas no texto constitucional, a natureza da controvérsia sob o 

ponto de vista do direito material ou do pedido formulado na demanda. 8. 

Nos processos em que envolvem o ensino superior, são possíveis as 

seguintes conclusões: a) mandado de segurança - a competência será 

federal quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de 

universidade pública federal ou de universidade particular; ao revés, a 

competência será estadual quando o mandamus for impetrado contra 

dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes 

do sistema estadual de ensino; b) ações de conhecimento, cautelares ou 

quaisquer outras de rito especial que não o mandado de segurança - a 

competência será federal quando a ação indicar no pólo passivo a União 

Federal ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da Constituição da 

República); será de competência estadual, entretanto, quando o 

ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra 

instituição particular de ensino. 9. Na hipótese, cuida-se de mandado se 

segurança impetrado por aluno com o fim de efetivar sua re-matrícula na 

Faculdade de Administração da FAGEP/UNOPAR – entidade particular de 

ensino superior – o que evidencia a competência da Justiça Federal. 10. 

Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência 

do Juízo Federal, o suscitante. (CC 108.466/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 01/03/2010) 

Dessarte, sabedouro é que se tratando de competência absoluta, esta 

pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1º do CPC: § 1º A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício. Isso posto, tendo em vista a 

criação da Vara Única da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Barra 

do Garças-MT, foi cessada a competência delegada a este Juízo, ante o 

teor do art. 109, I da Constituição da Republica, motivo pelo qual o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Frente ao exposto, por 

tudo mais que dos autos constam, com fundamento no art. 64, §1°, do 

CPC, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste juízo e, por 

consequência, na forma do art. 485, I, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais orquestrada por 

Marcelo Farias Santos de Almeida em face de Oi Móvel S/A. Aduz o 

requerente que ingressou com uma demanda judicial junto à 3° Vara Cível 

desta comarca em desfavor da requerida, porquanto esta teria, em tese, 

realizado cobranças superiores ao contratado, bem como incluído 

indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assevera 

que a ação foi julgada improcedente, haja vista não ter sido juntado nos 

autos alguns documentos necessários ao deslinde da rusga, de tal sorte 

que manejou o recurso de apelação pendente de julgamento. Por fim, 

informa que a requerida negativou novamente seu nome, pugnando, 

portanto, por danos morais e a concessão in limine litis da tutela provisória 

de urgência. 2. É o relato em apertada síntese. 3. Pois bem, em minuciosa 

análise dos autos constato que deve ser reconhecido o instituto da 

litispendência. Isso porque, conforme se verifica da declaração juntada no 

11958704, o contrato que deu ensejo a ação da 3° Vara Cível possui o n° 
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9330714, de modo que o contrato desembocou na presente demanda 

possui idêntico número, caracterizando identidade da causa de pedir, vez 

que o processo que está em andamento junto a 3° Vara Cível ainda está 

pendente de julgamento, conforme narração fática. 4. Com efeito, 

verifica-se que a ação em apreço tem o mesmo objeto da discuta nos 

demais processos, donde se infere que na realidade se está diante de 

uma litispendência. Destarte, as partes que figuram no feito em apreço são 

as mesmas daquele processo ao passo que os pedidos visam ao mesmo 

fim, aliás, o que se depreende é que a parte autora pretende rediscutir 

fatos já decididos por aquele juízo, eis porque, desde já ADVIRTO a parte 

autora que recalcitrância na ação poderá ser entendida como ato 

atentatório a dignidade da justiça, na forma do art. 77, §1°, do CPC. 5. 

Nessa linha de raciocínio, de bom alvitre trazer à baila o disposto no art. 

337, §3° do CPC,in verbis: ?Há litispendência quando se repete ação que 

está em curso?. 6. Nessa esteira, já se manifestou a Egrégia Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso,verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA EM 

CURSO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. Existindo a identidade de partes, 

da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da 

litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, V do Código de Processo Civil. Embora a parte 

recorrente tenha alegado tratar-se de ações distintas, a parte recorrida 

comprovou que havia ação em curso proposta anteriormente, onde 

figuram as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. 

Sentença mantida. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

556546420158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) 7. Assim, é por demais trivial e 

dispensa maiores digressões a respeito do tema, o fato de que para a 

caracterização do instituto da litispendência se torna imprescindível a 

presença dos requisitos acima delineados, sendo que o caso em voga se 

enquadra perfeitamente no conceito de litispendência. 8. Frente ao 

exposto, com arrimo no art. 337, §3°, c/c art. 485, I e V, do Código de 

Ritos, RECONHEÇO a litispendência e por consectário, INDEFIRO a petição 

inicial, declarando extinto o processo sem resolução de mérito, 

DETERMINANDO o imediato arquivamento, após o trânsito em julgado desta 

sentença. 9. P.R.I. 10. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002098-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA PEREIRA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial proposta contra 

consumidor residente no município de Aragarças-GO, município não 

abrangido por esta Comarca, de tal sorte que este juiz não é competente 

para apreciar à causa. Com efeito, conforme grafado na narrativa dos 

fatos, há relação consumerista entre os contendores, sendo que este 

magistrado compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo 

CDC, tendo em vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser 

regida pelo disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem 

sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - 

Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão 

pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no 

domicílio do consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 

127626/DF AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

2013/0098110-0, Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que 

em se tratando da existência de cláusula de eleição de foro diversa do 

domicílio do consumidor, é nula de pleno direito, não prevalecendo em 

situações desta natureza, assim já se manifestou nossos tribunais por 

diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A 

cláusula de eleição de foro diversa da do domicílio do consumidor é 

abusiva, por lhe causar dificuldade em se defender, podendo o juiz 

declinar da competência de ofício, por se tratar de incompetência 

absoluta”. (TJ-MG 3087863 MG 2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: 

ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 

26/09/2000) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE 

ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO 

DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA 

APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, O COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O 

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FORO NAS 

AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM PÚBLICA, CARACTERIZANDO 

VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 2. RESTANDO 

FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO 

DA P ARTE PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. 

EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, A FIM DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR, TAL PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA EM FORO ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE 

QUALQUER BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO”. (TJ-DF - AG: 9327020108070000 DF 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011939-21.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE SILVA SIA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIZETE BARCELO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, em conjunto com o art. 

38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu integral cumprimento, 

DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio 

nos arts. 904, I c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 3. 

Publique-se. 4. Registre-se. 5. Intime-se. 6. Após o trânsito em julgado, não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002083-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANIA RODRIGUES NOLETO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BALDUINO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO)

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS OAB - MT0018487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Ocorrida a audiência de conciliação, a mesma restou frutífera, motivo 

pelo qual, estando regulares os termos da avença, verificados 

resguardados os interesses das partes, conforme o art. 487, III, b, e ainda 

o disposto no art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem 

como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins 

de direito o acordo firmado entre as partes. 2- Noticiado o pagamento, o 

advogado da parte autora requer a transferência do numerário para conta 

bancária por ele indicada, eis porque, com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação mirada nos autos, o 

processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 

487, I do Código de Processo Civil, mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 
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partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5- 

Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011156-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

B.N LOVE GALLE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual a parte exequente 

requereu a transferência do numerário para conta bancária por ela 

indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

inserta no ID 12065902, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 4. Frente ao exposto, ante o 

cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 924, II, c/c art. 

925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida exeqüenda, e por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 5. Após o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 6. Publique-se. 7. 

Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

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

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

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

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

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

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

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

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

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

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

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

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

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

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

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

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

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

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

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

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

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

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

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

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 
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reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

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

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

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

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

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011692-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER JUNIOR SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT0004546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FERREIRA REMPEL SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ BILEGO OAB - MT0017060A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

Civel do Juizado Especial ACJ 20120710232749 DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

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

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 26 de Fevereiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALEXANDRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 
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inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012324-66.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MAGALHAES PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 
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providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra de 

outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

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

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de 

Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010420-45.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MAZZARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 
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do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORSINO JOSE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

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

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Janeiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. BAZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA FERREIRA VALADAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

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

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011280-46.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVISON ROBERTO SILVA BALDUINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENUZIA FRANCELINA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequencia da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Em face do teor da certidão constante, consignando está que 

a parte reclamante por certo mudou de endereço no curso do processo, 

sem informar a este Juízo o local onde poderia receber intimações. Reputo 

válida a intimação enviada ao endereço anteriormente indicado, com 

fundamento no art. 19, § 2º, da Lei dos Juizados Especiais. Tal tendência 

e confirmada pela jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÃO CIVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 267, III, CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – DEVER DAS 

PARTES DE INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS DE ENDEREÇO – 

SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de dever das partes informar ao Juízo 

a mudança de seus endereços no curso do processo, sob pena de se 

considerar válida a intimação realizada em endereço constante dos autos. 

2. Tratando-se de execução não embargada, a extinção do processo por 

abandono prescinde do requerimento do autor. 3.Inaplicabilidade da 

Súmula 240 STJ ante as circunstâncias específicas do caso. (Ap 

107202/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012) Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 
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(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012928-90.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

N QUEIROZ PEREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE APARECIDA BELANTANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 
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complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra de 

outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

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

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de 

Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002154-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERREIRA CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Fevereiro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011130-70.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A L DIAS COMERCIO - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001943-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA TEODORA SILVA DIAS (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 
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2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUALDO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 
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dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA DELEWE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 
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providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010435-09.2017.811.0008 Pólo Ativo: ANA LUIZA LIMA 

TEIXEIRA Pólo Passivo: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma o 

reclamante que solicitou a instalação da rede de água em sua residência, 

e foi cobrado a taxa de R$300,78(trezentos reais e setenta e oito 

centavos) o que entende ser indevido, pois na fatura já se cobra por 

todos os serviços de saneamento. Na contestação a Reclamada alega que 

possui um regulamento, onde está previsto a cobrança da referida taxa, 

bem como de outras, visto que na fatura mensal se cobra apenas pelo 

fornecimento da agua tratada e não de serviços como o discutido nos 

autos. Pois bem, em analise aos documentos apresentados pela 

Reclamada, verifico que a mesma comprova a regularidade da cobrança 

pelo serviço oriundo desta ação, sendo certo que se a empresa mantém 

um custo para instalar o serviço, considerando que não se trata de uma 

empresa pública, é evidente que exista cobranças. Dessa forma, entendo 

que não é indevido a cobrança de instalação da rede de água, devendo os 

pedidos iniciais serem julgados improcedentes. 4. DISPOSITIVO Diante do 

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

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Sem custas e 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA LUIZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010223-85.2017.811.0004 Pólo Ativo: TANIA LUIZA MARQUES 

Pólo Passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS, onde a 

parte autora em resumo alega que sua fatura mensal varia entre R$38,00 

e R$42,00, sendo que no mês de novembro recebeu uma fatura de 

R$72,00, em razão de um vazamento originada no começo do mês na 

calçada da sua residência, e apesar de solicitar reparos na rede, a 

reclamada demorou a fazer o conserto da rede quebrada o que ocasionou 

o recebimento da fatura do mês de dezembro no valor de R$408,89.Aduz 

que buscou abater o débito, visto que não foi oriundo de consumo, e sim 

de vazamento de responsabilidade da reclamada, mas não houve 

resolução do problema de modo que ingressou com a presente ação. A 

Reclamada na contestação aduz em preliminar a incompetência do juízo 

em razão da necessidade da pericia, e no mérito que refaturou a fatura do 

mês de dezembro para R$75,45, de modo que satisfaz o consumo da 

parte autora, pugnando pela improcedência da ação. Pois bem, em analise 

aos documentos constantes no processo, verifico que a parte autora 

comprova que sua média de consumo é inferior a R$45,00, sendo certo 

que a fatura no valor de R$408,89 não é justificável pois não foi consumo 

da autora. De modo considerando que a reclamada refaturou a fatura, 

entendo que quanto a declaração de ilegitimidade não poderá ser 

reconhecida, sendo certo que o valor corresponde a mesma quantia do 

mês anterior, ainda que acima de R$45,00. No entanto, quanto aos danos 

morais, considerando que a reclamada não resolveu a situação de forma 

administrativa, obrigando a autora a ingressar com a presente ação, 

entendo devido. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que cobranças indevidas, geram prejuízos diversos de 

mero dissabor. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 
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bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR as Reclamadas a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

TANIA LUIZA MARQUES, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

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

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012463-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J DANTAS DE ARAUJO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012463-81.2016.811.0008 Pólo Ativo: J DANTAS DE ARAUJO E 

CIA LTDA - ME Pólo Passivo: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma o 

reclamante que atua na área de construção de residências para posterior 

venda, e que para instalação da rede de agua e esgoto é cobrado 

conforme várias faturas anexas, o que entende ser indevido, visto que o 

serviço de água é essencial a sobrevivência. Na contestação a 

Reclamada alega que possui um regulamento, onde está previsto a 

cobrança da referida taxa, bem como de outras, visto que na fatura 

mensal se cobra apenas pelo fornecimento da agua tratada e não de 

serviços como o discutido nos autos. Pois bem, em analise aos 

documentos apresentados pela Reclamada, verifico que a mesma 

comprova a regularidade da cobrança pelos serviços oriundos desta 

ação, sendo certo que se a empresa mantém um custo para instalar o 

serviço, considerando que não se trata de uma empresa pública, é 

evidente que exista cobranças. Dessa forma, entendo que não é indevido 

a cobrança de instalação da rede de água, ou demais serviços 

ocasionados por culpa do consumidor, como religação da água em cao de 

inadimplemento, por exemplo, devendo os pedidos iniciais serem julgados 

improcedentes. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

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

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012623-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA BATISTA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIRATAN VILELA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO GOMES OAB - GO0025076A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012623-09.2016.811.0004 Pólo Ativo: UBIRAJARA BATISTA 

SERRA Pólo Passivo: JOSE MIRATAN VILELA DE SOUSA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, evitando-se qualquer alegação futura de cerceamento de 

defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

suscita a parte autora em resumo que a Reclamada indevidamente foi teve 

uma denuncia instaurada em seu desfavor de estelionato, e que referido 

processo foi arquivado pelo Ministério Público em razão de ausência de 

indícios de autoria e materialidade, de modo que em razão do vexame 

sofrido por enfrentar um processo criminal e ainda uma investigação 

administrativa, requer o reparo do abalo moral sofrido. O Reclamado na 

contestação alega em preliminar prescrição, visto que deve ser 

considerada a data do encerramento da sindicância e não do 

encerramento do processo judicial, e no mérito aduz que o autor 

aproveitou por ser casado com a prima do réu e enganou quanto a valores 

na hora de negociações de veículos, inclusive existe denúncia contra o 

autor de ameaça de conhecidos do réu, e dessa forma requer a 

improcedência da inicial. Pois bem, em que pese as alegações do 

reclamado, trata-se a presente ação de indenização moral em razão de 

instauração de processo crime indevido, sendo certo que o autor 

apresentou documentos suficientes que o processo sofrido foi indevido, 

não cabendo questionar no presente autos sobre qualquer denuncia de 

ameaça, visto que não tem relação com a demanda. Ainda evidente que o 

lapso temporal a ser utilizado é o arquivamento judicial, tendo em vista que 

é o processo discutido. Assim, subtende-se que as denuncias foram 

apenas com intuito de prejudicar a imagem do autor. Entendo que o 

ingresso de denuncias ou ações criminais, desde que inverídicas, 

possuem sim o condão de macular a imagem da pessoa atingida. 3. 

DANOS MORAIS O dano moral, in casu, reside configurado na atitude do 

Reclamado, visto que causou enorme prejuízo ao autor efetuando 

denuncias caluniosas e/ou difamatórios. E mais, diante do constrangimento 

vivenciados pelo mesmo, reputa-se evidenciado o dano moral a ser 

indenizado. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
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causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

1.000,00 (um mil reais), considerando que a reclamada é pessoa física.. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO 

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

Civil, com resolução de mérito, o que faço para, a) CONDENAR o 

Reclamado JOSE MIRATAN VILELA DE SOUSA a pagar a quantia de 

R$1.000,00 (um mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao 

Reclamante UBIRAJARA BATISTA SERRA, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DHIONGLEISON CARVALHO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000525-77.2017.811.0004 Pólo ativo: DHIONGLEISON 

CARVALHO DA CRUZ Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000421-85.2017.811.0004 Pólo ativo: WALISSON SANTOS 

RIBEIRO Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 
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interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Autos nº 1000799-41.2017.811.0004 Pólo ativo: DOUGLAS FERNANDES 

LOPES Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida 

somados ao histórico de negativação da parte autora. . Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 8011377-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUZILENE FREITAS 

OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. 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. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001595-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSANA JESUS DOS 

SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 
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esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 
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FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001217-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: GILBERTO MORAIS Pólo 

Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 
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medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 
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PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011291-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HAGNO CARRIJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (REQUERIDO)

STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8011291-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: HAGNO CARRIJO DA 

SILVA Pólo Passivo: TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A 

- STATE GRID BRASIL HOLDING S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Em analise ao processo em epigrafe, verifico que a 

parte autora juntamente com a primeira reclamada efetuaram acordo sobre 

o objeto da demanda, e considerando que o tempo previsto para 

cumprimento do acordo já fora superado, baseando-se nos princípios do 

presente Juizado entende-se que o acordo foi devidamente cumprido, 

merecendo o processo ser arquivado. Com relação a segunda Reclamada, 

reconheço sua ilegitimidade passiva, considerando que o acordo coloca 

fim a demanda sem a participação da segunda reclamada. Com efeito, 

cumprida a obrigação o processo merece ser arquivado (artigo 924, II), 

sendo declarada extinta a obrigação entre as partes com relação ao 

debito em discussão neste processo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo formalizado entre as parte para que surta os efeitos legais e 

SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Ainda, com com 

esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 

485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a 

Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua 

ilegitimidade passiva), julgo em relação ao STATE GRID BRASIL HOLDING 

S.A o presente feito sem apreciação do mérito. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 017/2018/DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CÁCERES, EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

CONSIDERANDO que a servidora KARIN DANIELLE CARVALHO 

BARBOSA LIMA, Distribuidora, Contadora e Partidora, matrícula nº. 34162, 

responde efetivamente pela Central de Distribuição desta Comarca, tendo 

sido designada pela Portaria nº. 08/2017-DF;

 CONSIDERANDO a necessidade da continuidade da prestação do serviço 

público na hipótese de ausência ou afastamento da servidora;

 CONSIDERANDO a entrada em exercício do servidor FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, Distribuidor, Contador e Partidor, matrícula nº. 32570, nesta 

Comarca;

 RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o servidor FABIO SILVA DE OLIVEIRA, Distribuidor, 

Contador e Partidor, matrícula nº. 32570, para responder como substituto 

da titular em suas ausências, licenças e impedimentos.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do TJMT.

Cáceres, 08 de março de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

PORTARIA Nº 016/2018/DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CÁCERES, EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

CONSIDERANDO o teor da Portaria 279/2018-DRH;

 CONSIDERANDO o lotacionograma da Comarca de Cáceres previsto no 

SDCR;

 CONSIDERANDO que a servidora KARIN DANIELLE CARVALHO 

BARBOSA LIMA, Distribuidora, Contadora e Partidora, matrícula nº. 34162, 

responde efetivamente pela Central de Distribuição desta Comarca, tendo 

sido designada pela Portaria nº. 08/2017-DF;

 CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 24 do Provimento 

26/2013-CM;

 RESOLVE

Art. 1º. LOTAR o servidor FABIO SILVA DE OLIVEIRA, Distribuidor, 

Contador e Partidor, matrícula nº. 32570, na Central de Administração 

desta Comarca a partir de 08 de março de 2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do TJMT.

Cáceres, 08 de março de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000403-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Numero do Processo: 

1000403-24.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JANAINA VIEIRA DE MELO 

REQUERIDO: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

Partilha de Bens e Guarda com pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

Janaína Vieira de Melo, em desfavor de Alessandro Marques Martins de 

Oliveira, ambos qualificados nos autos. A autora requereu a concessão 

dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo que, embora seja 

servidora pública estadual, recebendo atualmente a quantia de R$ 

7.339,94 (sete mil, trezentos e trinta e nove mil reais e noventa e quatro 

centavos) liquidos, momentaneamente não apresenta condições para 

arcar com as despesas do processo. No entanto, diante do valor do 

patrimônio adquirido pelas partes, defiro parcialmente o pleito, para 

determinar seja feito o recolhimento das custas e despesas processuais 
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ao final do processo. Ademais, requer a Autora, em sede de tutela 

antecipada, seja concedida a guarda unilateral dos filhos do casal, sob o 

argumento de que o Requerido não possui aptidão para exercer a guarda 

dos menores. Não obstante os argumentos apresentados pela 

Requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de resposta e da realização 

do estudo psicossocial, caso a tentativa de conciliação seja infrutífera. 

Diante disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser 

oportunizado à parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o 

pedido liminar, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Cite-se e intime-se o Requerido 

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 SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou 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). Deverão constar do mandado de citação as disposições 

insertas no art. 695 e parágrafos do Código de Processo Civil. Não 

havendo composição entre as partes, intime-se a equipe técnica deste 

Juízo para realizarem estudo psicossocial na residência da parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias e expeça-se carta precatória à comarca de 

Diamantino/MT para a mesma finalidade. Em seguida, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 

08 de março de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166519 Nr: 3457-54.2014.811.0006

 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: ACR, MRDS, CCR, AMRS, ACRJ, ALDS, LGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se o inventariante, via advogado constituído, para que no prazo de 

30 (trinta) dias junte aos autos GIA-ITCD e certidões negativas de débitos 

fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 199887 Nr: 3352-09.2016.811.0006

 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: MARIA RUEDEL DA SILVA, CLOVIS CARLOS RUEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ SANTANA - 

OAB:13109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se integral cumprimento a decisão de fls. 35.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 141589 Nr: 11313-74.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8635/MT, JOSÉ EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, LARAH B. 

QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 Vistos etc.

 Em consonância com o parecer ministerial retro, defiro o pedido formulado 

pela autora às fls. 689/690 e determino a a busca de informações via 

Renajud, Bacenjud e Infojud acerca da existência de bens em nome do 

Requerido entre o período de 1998 a 2009, ante a necessidade de se 

verificar a evolução do patrimônio a ser partilhado.

Com a juntada das respostas aos ofícios, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Após, ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 138580 Nr: 8095-38.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDS, AEDS, AHDA, EDVGDS, PCDS, AMDS, 

DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Anote-se no sistema processual o sobrestamento do feito, determinado às 

fls. 112/113.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227595 Nr: 12573-79.2017.811.0006

 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: MPDEDMG, ACT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGEdSÚdS, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre as contestações de fls. 47/60 e 61/70.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86560 Nr: 2077-69.2009.811.0006

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, SLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista solicitação do oficio de nº. 129/2018 (fls. 69vº) e nos termos do 

Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono os autos para 

que o setor de expedição confeccione novo MANDADO de AVERBAÇÃO 
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fazendo constar o numero da matricula (fls. 29) dos lotes 05 e 07, quadra 

01 referente ao residencial "Estrela Dalva" para que seja averbado junto 

ao cartorio de imoveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 76215 Nr: 2880-86.2008.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a solicitação de fls. 74, certifico, que em cumprimento ao Artigo 

203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 da CNGC, e, de acordo com a legislação 

vigente e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para 

INTIMAR o advogado da parte autora para que informe a este Juízo o 

endereço atualizado do requerido para que possa ser feita tradução da 

Carta Rogatória de fls. 71.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 87911 Nr: 3427-92.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MENDES DA SILVA, ANA ESTANILA DA 

SILVA, PEDROSA CELESTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA NOBERTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM 

- OAB:12037-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial retro e determino a intimação pessoal dos autores 

para se manifestarem nos autos, requerendo o que for de seu interesse.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, vindo os autos conclusos, em seguida, para prolação de 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166333 Nr: 3336-26.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os autos para que o setor de expedição confeccione mandado de 

intimação pessoal da parte autora que compareça na defensoria Pública 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do presente feito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 205513 Nr: 6962-82.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

25/04/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159795 Nr: 7574-25.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIANE ROSA DA SILVA-ME, ARRENIUS DA SILVA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:, RENATO 

CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

15/03/2018, às 08:40 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170235 Nr: 6438-56.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO & MOREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a CP foi devolvida a este 

Juízo. Isso posto, INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado para 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189777 Nr: 8119-27.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 
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GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

15/03/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 187095 Nr: 6400-10.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERICO DE SORVETES JACARE LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 15:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183328 Nr: 4242-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SALATIEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça , no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA 

(GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192260 Nr: 9695-55.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SORVETES JACARÉ LTDA, ROSALVO 

JORGE CUNHA CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA 

CARNEIRO, ROSALVO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 15:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145523 Nr: 3580-23.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE APARECIDA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S.A-CREDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122/A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

26/04/2018, às 14:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158906 Nr: 6638-97.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURITA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULO SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133 OAB/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13.604-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

15/03/2018, às 09:20 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 139251 Nr: 8834-11.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, ZENIR MASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ 

ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA 

- OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

16/03/2018, às 14:20 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177615 Nr: 796-68.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MUNIZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

16/03/2018, às 17:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96047 Nr: 1114-27.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ - UNEMAT - OAB:

 Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça , no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA 

(GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185142 Nr: 5309-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTLARIA LDTA, 

WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO 

SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:12553

 Vistos em correição.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 Feitas estas considerações, DETERMINA-SE que as partes especifiquem 

as provas que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179767 Nr: 2118-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, BIANCA 

JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Nos termos do artigo 132, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 152, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 06/06/2018, ÀS 14h30min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81623 Nr: 8135-25.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA PAIVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Código n. 81623

DESPACHO

1 – Considerando que o presente feito permanece pendente de 

julgamento, e que a principal prova (CD com fotografias e vídeos) não se 

encontra anexa, conforme despachos de fl. 19 e 75 e certidão de fl.77, 

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

referido CD que fora anexo à petição inicial à fl. 18, sendo que tal 

documento ficará arquivado em pasta própria na Secretaria até a prolação 

da sentença. Isto porque sem a juntada da referida prova, fica prejudicado 

o deslinde do feito, tendo que este juízo ter acesso à referida prova para o 
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julgamento da demanda.

 2 – OFICIE-SE a Delegacia de Polícia para informar, no prazo de 10 (dez) 

dias a situação atual do inquérito instaurado em face do réu ou a ausência 

de sua instauração, considerando o despacho de fl. 75 e a certidão de fl. 

77.

3 – OFICIE-SE novamente a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para 

que encaminhe a certidão de inteiro teor, nos termos do despacho de fls. 

98/99, no prazo de 10 (dez) dias, uma vez que tal documento não foi 

apenso à resposta ao ofício de fl. 106 dos presentes autos, conforme 

certificado à fl.107.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres-MT, 08 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196153 Nr: 1159-21.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DA SILVA NAZARETH, LUCIA DA SILVA 

NAZARETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Instrução designada para o dia 03/04/2018, 

às 13:30 horas, que se realizará na sala de audiências da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres - MT.

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170948 Nr: 7009-27.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIA A DIA PRESTADORA DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTEÍNAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT, PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B

 1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação apresentada pela 

executada, tendo em vista a sua intempestividade, bem como o pedido de 

suspensão do feito, ante a ausência de similitude fática.2 – Diante da falta 

de pagamento voluntário, este Juízo DETERMINA a aplicação de multa de 

10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, consoante o art. 

523, §1º do Código de Processo Civil. 3 – Com fundamento no Enunciado 

n. 517 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, este Juízo CONDENA o 

executado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10 % 

(dez por cento) sobre o valor atualizado exigido. 4 – Este Juízo 

HOMOLOGA os cálculos de fl. 134. Todavia, tendo em vista que datam de 

abril de 2015, INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha 

atualizada de débito, no prazo de 10 (dez) dias para a posterior análise do 

pedido de leilão.Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação da 

parte executada, voltem os autos conclusos.6 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

08 de março de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193311 Nr: 10353-79.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIELTON HURTADO ALBUQUERQUE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMEIRE DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:19226, MARCO ANTONIO CORBERLINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 193311

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar cópia 

legível do documento de fl. 72, uma vez que o seu conteúdo se apresenta 

ininteligível, a fim de comprovar o requerimento administrativo, bem como 

para que, no mesmo prazo, a digna advogada da parte autora subscreva 

a petição de fls. 67/71, sob pena de extinção.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147432 Nr: 5773-11.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.D.M.M., SILVANETE MARTINS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA MARQUES, SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIOS -DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387-B/MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTO o processo em relação à 

segunda autora, Sra. Silvanete Martins Marques, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.Este Juízo ainda JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela primeira 

autora, Lin Delistephany Martins para:a) condenar o primeiro réu, Sr. José 

Maria Marques à devolução dos valores recebidos indevidamente a título 

de seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

corrigidos desde a data do recebimento e juros de mora a partir da 

citação.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENAM-SE a 

segunda autora, Sra. Silvanete Martins Marques e o primeiro réu, Sr. José 

Maria Marques, ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da condenação acima imposta, conforme o art. 85, parágrafo 2º do 

CPC.Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência 

acima em relação à segunda autora, Sra. Silvanete Martins Marques nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 07 de 

março de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007153-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUERINO ROSA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, promovendo o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 9 de março de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-52.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR VALVERDE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

Expedido por ordem do MM. Juiz de Direito em Substituição Legal: Dr. 

Ramon Fagundes Botelho. Dados do Processo: Processo: 

1000438-52.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: VALDIR 

VALVERDE DA COSTA Parte Ré: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Impulsiono os autos para intimar a 

Parte Requerida, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no 

prazo de 15 dias, efetue o recolhimento/pagamento das Taxas e Custas 

Judiciárias, conforme cálculo acostado ao feito (ID 10745727), sob pena 

de anotação e demais providências, na forma prevista nos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. Cáceres-MT, 9 de março de 

2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003849-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CACERES GUINCHO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 9 de março de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002118-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ODEMAR GATTASS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO ZERBINI (RÉU)

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ NAKAHARADA JUNIOR OAB - SP0163284A (ADVOGADO)

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

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação retro 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 9 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001864-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO MAHMUD (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO JUNTADA DE MISSIVA – PJE – CUMPRIDA PELO 

JUÍZO DEPRECADO IMPULSIONAMENTO PARA AUTOR MANIFESTAR 

Certifico que procedi à juntada do documento anexo (Carta Precatória - 

PJE - Cumprida pelo r. Juízo deprecado de Cuiabá/MT). Com efeito 

impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, pleiteando 

o que entender de direito, manifestando com relação ao conteúdo negativo 

da epístola retro expedida. Cáceres/MT, 9 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006389-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres-MT, 09 de 

março de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO - 30 DIAS 

(EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL) JUÍZO DEPRECANTE: COMARCA 

DE CÁCERES/MT - 3ª VARA CÍVEL JUÍZO DEPRECADO: COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO/MT - VARA CÍVEL - PRECATÓRIAS PROCESSO 

NOSSO PJE N.: 1001764-47.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL - S/A, sociedade de economia mista, sediado no Setor Bancário 

Sul, Quadra 4, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, município de Brasília, 

Distrito Federal, inscrito no CGC/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, 

cenopserv.oficios@bb.com.br EXECUTADO: ROSALVO CARNEIRO, 

brasileiro, casado, pecuarista, portador da carteira de identidade n. 

8791272 SSSP, inscrito no CPF/MF sob o n° 534.586.488-87, residente e 

domiciliado a Rua dos Marinheiros, Cavalhada, Caceres/MT FINALIDADES: 

1) - Proceder à PENHORA e AVALIAÇÃO do BEM IMÓVEL INDICADO PELA 

PARTE EXEQUENTE NOS AUTOS, abaixo descrito, de PROPRIEDADE DA 

PARTE EXECUTADA, suficiente para assegurar o pagamento do 

PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS; 2) - PROCEDER À INTIMAÇÃO do 

executado da PENHORA E AVALIAÇÃO EFETIVADA. BEM INDICADO À 

PENHORA: "FAZENDA SOSSEGO DO JACARÉ, MATRÍCULA N. 1.805, 

LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE/MT, COMARCA DE PORTO 

ESPERIDIÃO/MT, ÁREA 483,8048 HA, TÍTULO DE DOMÍNIO CERTIDÃO DE 

MATRÍCULA N. 1.805, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO LIVRO 2RG, FICHA 

01, EM 09/01/2012, NO CRI DE PORTO ESPERIDIÃO/MT, COMARCA DE 

PORTO EPERIDIÃO/MT", EM PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU E SEM 

CONCORRÊNCIA DE TERCEIROS, AS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 89 de 568



AGRÁRIOS (...); (SEGUE INICIAL E ANEXOS A MISSIVA PARA 

CONHECIMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO JUÍZO DEPRECADO ACERCA 

DOS DEMAIS BENS PASSÍVEIS/INDICADOS A PENHORA E AVALIAÇÃO). 

VALOR TOTAL PARA PAGAMENTO R$ 285.651,14 DESPACHO/DECISÃO: 

"Vistos etc. Expeça-se a carta precatória para a penhora, avaliação de 

bens e demais atos, porquanto, o credor promoveu o pagamento da guia 

alusiva ao preparo da missiva (id. 10266773), conforme houveram-lhe 

intimado (id. 9897681). Cáceres/MT., 06 de Dezembro de 2017, Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito" OBSERVAÇÃO: Na hipótese 

de serem penhorados bens imóveis e sendo a parte devedora casada, 

intimar também o seu cônjuge. Cáceres/MT, 9 de março de 2018 Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 6325-49.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, 

PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA 

DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350

 Código n. 68885

DESPACHO

1 – Tendo em vista a regra disposta nos artigos 9º e 10º do Código de 

Processo Civil, visando conferir efetivo contraditório, dada a oposição de 

impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 311/318), INTIME-SE a parte 

credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, caso 

queira, a respeito da defesa oposta pela parte executada.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 08 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97208 Nr: 2275-72.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTILHO & FERNANDES LTDA, GILTON 

NATALY SILVA DE CASTILHO, LONILDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761

 "Vistos em correição, Cuida-se de Execução Fiscal apresentada pela 

Fazenda Pública contra a empresa CASTILHO & FERNANDES LTDA, 

GILTON NATALY SILVA DE CASTILHO e LONILDO FERNANDES. (fls. 

08/10). (...) Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) 

Rejeitar os argumentos apresentados em exceção de pré-executividade 

pela fundamentação retro; (b) À Fazenda Pública para falar em 05 (cinco) 

dias, indicando bens a serem penhorados e/ou outras providências; (c) 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150222 Nr: 8954-20.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERILLO JOSÉ SABINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, 

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo um 

volume (461 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150107 Nr: 8824-30.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANYELLA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo um 

volume (199 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165994 Nr: 3045-26.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo um 

volume (116 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137195 Nr: 6463-74.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBEETO MARQUES - OAB:8.969B, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B, MAURICIO DE 

CARVALHO - OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, PROCURADOR DO 

INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:, PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:, PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL - OAB:, WESLEY LAVOISIER DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo um 

volume (164 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 135795 Nr: 4921-21.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

dois volumes (148 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 67692 Nr: 5179-70.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. OPOLSKI JUNIOR -AUTO PEÇAS - EPP, 

JULIO OPOLSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

dois volumes (409 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139301 Nr: 8886-07.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BENTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:18412/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora, por meio de seu advogado, para que se 

manifeste sobre o laudo pericial complementar às fls. 114/115, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 58624 Nr: 4932-26.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES, MARCELO 

GERALDO COUTINHO HORN, ASSUNÇÃO & MOREIRA LTDA, MARILU 

SANTANA DE CARVALHO RODRIGUES, LUIS AURELIO ALVES, MOREIRA 

& BRENTANI GOMES LTDA-ME, GILMAR NETO DE ASSUNÇÃO, GILDA 

MENDES MOREIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 

5286-B, hudson - OAB:7485, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT, 

ODILON VIEGAS MUNIZ - OAB:962, RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, INTIMO o requerido MARCELO 

GERALDO COUTINHO HORN, via DJE, a fim de que apresente as suas 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 149107 Nr: 7708-86.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIR CATARINA HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEODORO HUBER SILVA - 

OAB:12984/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que se manifeste acerca do laudo 

pericial no prazo de 10 dias e em ato contínuo, ficam estes desde já 

impulsionados à "Expedição de Documentos" a fim de que se confeccione 

a certidão de crédito em favor do perito e o respectivo mandado de 

intimação de entrega dessa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134207 Nr: 3198-64.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, EDER FAUSTINO 

BARBOSA, CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Requeridos, via 

DJE, através de seus advogados, para que especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório, 

consignando-se prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010559-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS VICENTE DOS REIS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010559-20.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

o débito foi devidamente quitado. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores depositados. Assim, diante da quitação do 

débito, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 

Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012047-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8012047-10.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO SOARES em desfavor de VIVO S.A, 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 suscitou, ainda, 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. A requerida suscitou eventual 

pedido de desistência, afirmando não aceitar casual pedido, no entanto, 

verifico que a requerente não pleiteou pedido desistência, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. Na contestação, o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Outrossim, os dados 

cadastrais do requerente informado na inicial, como endereço, número, 

Bairro são os mesmos dados do print do terminal da empresa reclamada. 

Sendo assim, comprovação robusta que o serviço foi instalado/utilizado no 

endereço residencial da autora. O Requerido demonstra nos autos a 

relação contratual entre as partes, método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citação relação jurídica. Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando qualquer 

possibilidade de terceiro ter utilizado o serviço em nome da parte autora. 

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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011528-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIMERCIANA ANTONIA DA SILVA (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)

 

Proc. 8011528-35.2016.8.11.0006 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 

DIMERCIANA ANTONIA DA SILVA em desfavor de VIVO S.A, 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, 
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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 arguiu preliminar – caução idônea em sede de tutela de urgência 

– para que seja concedida tutela somente após a realização de depósito 

no valor do ato impugnado, contudo, verifico que não merece ser acolhido 

vez que não foi concedida liminar em favor da parte autora. Assim, 

REJEITO a presente preliminar. A requerida suscitou, ainda, 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. A 

requerida suscitou eventual pedido de desistência, afirmando não aceitar 

casual pedido, no entanto, verifico que a requerente não pleiteou pedido 

desistência, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Na contestação, o 

Requerido apresentou histórico de pagamento realizado pela autora por 

meses subsequentes, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Outrossim, os dados cadastrais do requerente informado na 

inicial, como endereço, número, Bairro são os mesmos dados do print do 

terminal da empresa reclamada. Sendo assim, comprovação robusta que o 

serviço foi instalado/utilizado tendo como referência o endereço 

residencial da autora. O Requerido demonstra nos autos a relação 

contratual entre as partes, método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citação relação jurídica. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando qualquer 

possibilidade de terceiro ter utilizado o serviço em nome da parte autora. 

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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003652-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA SANTANA (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. 1003652-51.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

VALTER PEREIRA SANTANA em desfavor de VIVO S.A, 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. A requerida suscitou eventual pedido de desistência, 

afirmando não aceitar casual pedido, no entanto, verifico que a requerente 

não pleiteou pedido desistência, razão pela qual, REJEITO a preliminar. A 

Requerida suscitou preliminar de Ausência de interesse de agir – da 

inexistência de lide entre as partes, visto que a parte autora não tentou 

solucionar sua irresignação pela via administrativa. Contudo, 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. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir 

arguida pelo Reclamado. Da mesma forma, 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. 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 
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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, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como CPF, RG e 

comprovante de residência. Sendo ainda, patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos contendo 

a assinatura da requerente. Ademais, o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, o que 

demonstro a utilização do serviço contratado. 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. 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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002627-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002627-03.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

ELIZABETH MARIA DA SILVA em desfavor de LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA, 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 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 suscitou preliminar de Ausência de 

interesse de agir – da inexistência de lide entre as partes, visto que a 

parte autora não tentou solucionar sua irresignação pela via 

administrativa. Contudo, 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. Deste modo, 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. 

A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como CPF e RG. 

Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e 

demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura da 

requerente. 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. É o que 
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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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003196-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR FELIPE DO ESPERITO SANTO SALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003196-04.2016.8.11.0006 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 COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante HIGOR FELIPE DO 

ESPERITO SANTO SALVO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 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, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como CPF, RG e 

comprovante de residência. Sendo ainda, patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos contendo 

a assinatura da requerente. Ademais, o endereço informado pelo 

requerente na inicial é o mesmo endereço do comprovante de residência 

anexado junto ao contrato aportado aos autos pela empresa requerida. 

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. 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 
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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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011564-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Proc. 8011564-77.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA em desfavor de LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA, 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 suscitou 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 suscitou, ainda, 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. 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, patente a semelhança 

entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos 

contendo a assinatura da requerente. 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. 

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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011251-19.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE MIRANDA AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011251-19.2016.8.11.0006 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 pela reclamante FRANCIELE DE MIRANDA 

AMARANTE em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação jurídica 

inexistente. A requerente afirma que nunca contratou com a empresa 

requerida, bem como não possui nenhum vínculo jurídica com a requerida. 

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 suscitou 

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 suscitou, 

ainda, 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. A requerida arguiu preliminar conexão, afirmando que existem duas 

ações com o pedido e causa de pedir contra a empresa reclamada, no 

entanto, verifico que a ação de n.º 8011252-04.2016.8.11.000 é contra a 

empresa Bradesco Cartões S.A, pessoa jurídica diversa da empresa 

reclamada Bradesco S.A, bem como por se trata de restrição com número 

de contrato diverso, conforme demonstrado no extrato aportado aos 

autos. Assim, REJEITO a presente 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, 

patente a semelhança entre a assinatura do contrato e demais 

documentos juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. 

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. 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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011750-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DUARTE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT0018863A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Proc. 8011750-03.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. REVOGO a liminar concedida em favor 
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do requerente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011311-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES MORAES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011311-89.2016.8.11.0006 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, proposta pela 

reclamante WAGNER RODRIGUES MORAES REIS em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTOES S/A, 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 suscitou 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, patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos contendo 

a assinatura da requerente. Na contestação, o Requerido apresentou 

histórico de pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação 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. 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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002298-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VALERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002298-88.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 
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fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DE BRITO SILVA (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)

 

Proc. 1001715-06.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011860-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NARDO GARCIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

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: 

8011860-02.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NARDO GARCIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL SA 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, haja visto que 

afirma jamais ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse 

a justificar a negativação no importe de R$134,68(cento e trinta e quatro 

reais e sessenta e oito centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar 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. 2. 2. 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. Com relação à preliminar 

de litispendência alegada pela parte reclamada, rejeito-a, uma vez que, 

ainda que as outras ações envolvam a mesma situação fática de 

negativação indevida, cuida-se de contratos distintos com valores de 

negativação igualmente distintos. 3. Superada as 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/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. 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 Novo 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 Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pelo autor conforme relatório de faturas 

pelo número de telefone do autor 65 99945-3976, juntado na contestação, 

contudo o contrato restou cancelado por inadimplência no valor 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. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 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. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 
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consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por NARDO GARCIA OLIVEIRA 

em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. 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: 8011327-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON JOSE CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011327-43.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

AILSON JOSE CARDOZO em desfavor de BANCO BRADESCO SA, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação 

jurídica inexistente. A requerente afirma que nunca contratou com a 

empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo jurídica com a 

requerida. 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, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e 

demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura da 

requerente. 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. 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. Deixo de condenar em custas e honorários 
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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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011697-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA ASSUNCAO (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)

 

Proc. 8011697-22.2016.8.11.0006 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 DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante LUCIMEIRE APARECIDA 

ASSUNCAO em desfavor de VIVO S.A, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação jurídica inexistente. A 

requerente afirma que nunca contratou com a empresa requerida, bem 

como não possui nenhum vínculo jurídica com a requerida. 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 o autor pleiteia a 

condenação no valor a ser arbitrado pelo julgador, no entanto, deu à 

causa o valor de R$ 108,53(Cento e Oito Reais e Cinquenta e Três 

Centavos). 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). 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 suscitou 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, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como CPF e RG. 

Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e 

demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura da 

requerente. Ademais, o Requerido apresentou histórico de pagamento 

realizado pela autora por meses subsequentes, o que demonstro a 

utilização do serviço contratado. Ademais, o endereço informado pelo 

requerente na inicial é o mesmo endereço das faturas aportado aos autos 

pela empresa requerida. 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. 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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011244-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCOS SIMOES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (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)

 

Proc. 8011244-27.2016.8.11.0006 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 pela reclamante SEBASTIAO MARCOS 

SIMOES BATISTA em desfavor de VIVO S.A, 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. A requerida alegou preliminar de – centenas de ações 

idênticas – afirmando que a requerida possui centenas de ações 

distribuídas nos últimos meses, no entanto, verifico que a alegação não 

corroborada de lastro probatório é insuficiente para acolher a referida 

preliminar, assim rejeito a preliminar arguida. 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, bem como cópia dos documentos pessoais da autora, 

como CPF e RG. Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do 

contrato e demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura 

da requerente. Ademais, o Requerido apresentou histórico de pagamento 

realizado pela autora por meses subsequentes, o que demonstra a 

utilização do serviço contratado. 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. 

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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TALIS BRUNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MOREIRA NERES OAB - MT18447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010100-18.2016.8.11.0006 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 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

TALIS BRUNO DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A e MALTA 

ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA, alegando que possuía plano de 

telefonia com a Vivo e deixou de pagar algumas faturas. Ocorre que no 

dia 19.12.2015, recebeu um telefonema da assessoria de cobrança, Malta, 

oferecendo um acordo para quitação do débito, no valor de R$ 218,55 

(duzentos e dezoito Reais e cinquenta e cinco centavos). Assim, o autor 

aceitou a proposta e quitou o débito no dia 21.12.2015. Entretanto, as 

cobranças não cessaram, bem como o nome do autor permaneceu no 

cadastro restritivo de crédito. 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 a preliminar de inépcia da inicial por interesse de agir, uma vez que 

a necessidade de ajuizamento da ação claramente se pauta na 

manutenção do nome do autor no cadastro restritivo de crédito após o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 102 de 568



pagamento do débito. Rejeito, da mesma forma, o pedido de indeferimento 

da petição inicial e ilegitimidade passiva, pois, a Requerida Malta que 

realizou a proposta de acordo e emissão do boleto para sua quitação. 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 às Requeridas 

comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade. A Requerida 

Telefônica Brasil (Vivo) alega que o débito foi quitado em 21.12.2015, 

entretanto, em fevereiro/2016 o acordo passou por ajustes. Tal alegação 

não tem qualquer lógica, uma vez que a proposta de acordo enviada em 

dezembro/2015 era para quitação do débito e houve pagamento em seus 

termos. Evidente a falha na prestação de serviço ao manter o nome do 

autor no cadastro restritivo de crédito após o pagamento do débito. O art. 

14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a 

responsabilidade de natureza objetiva para estes casos. 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 

mesmo após ter quitado a dívida, seu nome seja mantido indevidamente em 

cadastro negativo de crédito. 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. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo ainda como punição à parte Reclamada. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR procedente os pedidos 

da exordial para confirmar a liminar proferida; CONDENAR as requeridas, 

solidariamente, a pagarem a título de danos morais à autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 

14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da 

data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; 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 em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NOLIBOS BACCIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001806-96.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA CATARINA RIBEIRO 

REQUERIDO: ADRIANA NOLIBOS BACCIN PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAS POR 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL em que a requerente é locadora e a 

requerida é locatária do imóvel situado na avenida Getúlio Vargas, nº 

2.222 , bairro Santa Izabel em Cáceres- MT e a causa de pedir funda-se 

no eventual descumprimento da requerida em entregar o imóvel com as 

todas as despesas quitadas e reformado, conforme previsto na Clausula 

3º do contrato de aluguel. Ao final pugnou pela restituição da importância 

dispendida a título de danos materiais na importância de R$4.258,30(quatro 

mil e duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), além de danos 

morais no importe de R$30.000,00(trinta mil reais). 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. 2. Ante a ausência de preliminares, passo a análise do 

mérito da presente, haja vista que não há provas a produzir em audiência, 

desta feita, autorizado resta o julgamento antecipado da lide, na forma do 

art. 330, I do CPC. 3. No mérito, a demanda é de PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

A parte autora juntou aos autos faturas de consumo de energia, água e os 

comprovantes dos gastos com a reforma da casa, e juntou a conversa 

com a requerida via whatsapp, demonstrando que solicitou a casa à 

requerida antes do final do termo acordado no contrato para fazer a 

reforma no referido imóvel. Por outro lado a requerida apresentou 

contestação confirmando que deve as despesas de agua, luz e IPTU em 

atraso referente ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 

995,10(novecentos e noventa e cinco reais e dez centavos). Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte requerida, tendo em vista que a autora não juntou as 

imagens ou laudo de como o imóvel estava no dia da assinatura do 

contrato de locação, assim deixando de produzir prova que comprova o 

total descumprimento do contrato pela requerida. Com efeito, não é 

juridicamente possível indenizar pelos danos matérias no valor total pedido 

pela autora, tendo em vista que todos os prejuízos de ordem material 

devem ser efetivamente comprovados, não se prestando para tanto a 

mera alegação de que a casa estava em melhores condições na data da 

assinatura do contrato, do que na data do distrato, até porque a 

requerente mesmo que pediu o imóvel de volta para realizar a reforma. 

Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto do Novo 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. Desta feita, 

vale referir que a parte demandada deu cumprimento à regra contida em 

referido dispositivo legal, ao confirmar que devia os débitos de agua, luz e 

IPTU. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus de provar que a casa estava em melhores condições, porquanto só 

o 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. Impõe-se assim a condenação da reclamada ao 

pagamento dos danos materiais consistente no valor das despesas com 

água, luz e IPTU no importe comprovado de R$995,10(novecentos e 

noventa e cinco reais e dez centavos). Valendo informar que com relação 

a importância restante não resta procedente, haja vista que tal importância 

se refere ao que a autora deveria ter juntado como prova de seu direito, 

fotos da situação do imóvel na data da assinatura do contrato, ao ponto de 

gerar o dever de restituição a título de danos materiais a serem reparados 

pela requerida. Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Necessário 

referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a 

casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de 

desconfiguração e descrédito do instituto. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 
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portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Observa-se dos 

autos que não restou provado qualquer conduta omissiva ou comissiva 

praticada pela parte reclamada que possa resultar em indenização por 

dano moral a parte requerente, porque danos morais, na definição do 

jurista Wilson Mello da Silva, “são lesões sofridas pelo sujeito físico ou 

pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por 

patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de 

tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico” (O Dano Moral e 

sua Reparação, Rio, 1955, nº 1) e isso não ficou caracterizado neste 

feito. É importante consignar que o dano moral é exteriorizado por 

condutas que diminui a personalidade ou desmoraliza os dotes do ser 

humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, na forma seguinte, verbis: 

“O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a 

aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento 

danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, 

a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, 

Responsabilidade Civil, editora Saraiva, páginas 67/68). (grifei) Nesse 

sentido, o tribunal de Justiça de Minas Gerais, já se manifestou: AC 

10620130023976001 MG Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação 11/12/2015 Julgamento 2 de Dezembro de 2015 Relator 

Ementa APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. Não tendo sido 

demonstrado o descumprimento do contrato de locação por parte do réu, 

não procede a pretensão da sua condenação ao pagamento de multa 

contratual e indenização por danos morais. Decisão NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO Como a requerida não recusou pagar o que é 

devido , assim, não há falar indenização a título de danos morais. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil , OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, 

para: CONDENAR a Reclamada a RESTITUIR o valor pago a título de 

despesas de agua, luz e IPTU, no montante de R$ 995,10(novecentos e 

noventa e cinco reais e dez centavos), o qual deverá ser acrescido de 

juros legais e corrigido monetariamente (INPC) a contar da data da citação; 

e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 475 – J, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. 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 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: 1001726-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/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)

 

Proc. 1001726-35.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (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)

 

Proc. 1001716-88.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003704-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TOMASIA CEBALHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003704-47.2016.8.11.0006 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, proposta pela 

reclamante MARIA TOMASIA CEBALHO SOUZA em desfavor de 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, 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 
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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 suscitou 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 suscitou preliminar de Ausência de interesse de agir – da 

inexistência de lide entre as partes, visto que a parte autora não tentou 

solucionar sua irresignação pela via administrativa. Contudo, 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. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir 

arguida pelo Reclamado. 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, patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos contendo 

a assinatura da requerente. 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. 

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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003133-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA SETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003133-76.2016.8.11.0006 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 DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante LETICIA DA SILVA SETTE 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação jurídica inexistente. A 

requerente afirma que nunca contratou com a empresa requerida, bem 

como não possui nenhum vínculo jurídica com a requerida. 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, bem como cópia dos documentos pessoais da autora, 

como CPF, RG e comprovante de residência. Sendo ainda, patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 
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aos autos contendo a assinatura da requerente. 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. 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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011385-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011385-46.2016.8.11.0006 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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta pela 

reclamante ILZA RODRIGUES DA SILVA em desfavor de VIVO S.A, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação 

jurídica inexistente. A requerente afirma que nunca contratou com a 

empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo jurídica com a 

requerida. 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. 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, método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citação relação jurídica. Ademais, a Requerida trouxe aos 

autos gravação na qual o autor contrata plano controle, confirmando 

dados pessoais, portanto, tenho que o débito da parte autora restou 

comprovado. 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 
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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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011734-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE SOUZA MARCHESI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8011734-49.2016.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por Q.I CENTRO EDUCACIONAL LTDA EPP em face de JULIANO 

DE SOUZA MARCHESI, alegando que realizou com o Requerido contrato 

de prestação de serviços educacionais no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

Reais), conforme cheque 850057 emitido pelo mesmo em 10.04.2011. 

Entretanto, o Requerido deixou de pagar a prestação, razão pela qual é 

credor do valor atualizado de R$ 1.181,32 (mil e cento e oitenta e um Reais 

e trinta e dois centavos). O Requerido suscitou a ocorrência de 

prescrição. Uma vez decorridos os prazos das ações executivas e de 

locupletamento, resta ao portador apenas a ação de cobrança ou 

monitória, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do artigo 

205 § 5º, inciso I do Código Civil. Observo que o cheque foi emitido em 

04.02.2011 e a ação proposta em 09.08.2016, portanto, expirado o prazo 

quinquenal. Assim, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, nos 

termos da contestação. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011397-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 8011397-60.2016.8.11.0006 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 pela 

reclamante LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRACA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, 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 suscitou 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, bem como cópia dos documentos pessoais da 

autora, como RG e título de eleitor. Sendo ainda, patente a semelhança 

entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos 

contendo a assinatura da requerente. 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. 

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 
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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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA ARNALDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002625-33.2016.8.11.0006 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 pela reclamante EVANIA 

ARNALDA DA SILVA em desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao 

crédito oriundo de relação jurídica inexistente. A requerente afirma que 

nunca contratou com a empresa requerida, bem como não possui nenhum 

vínculo jurídica com a requerida. 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 

cartão denominado “cartão mais protegido” com o Requerido e trouxe aos 

autos termo de adesão entabulado entre as partes. Sendo ainda, patente a 

semelhança entre a assinatura do termo e demais documentos juntados 

aos autos contendo a assinatura da requerente. Afirma, ainda, que a 

contratação foi realizada pelo Autor através de solicitação no 

estabelecimento, e assim àquele efetuou diversas compras com o cartão 

obtido no estabelecimento, anexando as faturas assinadas pela 

requerente. Informa, que os documentos civis apresentados na inicial, 

como RG é o mesmo daquele apresentado no momento da contratação do 

cartão. 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. 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 
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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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003270-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003270-58.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8010677-93.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E COM PEDIDO 

LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO proposta por IVANI 

CARDOSO DA SILVA em face de VIVO S.A., em que a parte autora alega 

que ao tentar efetuar o parcelamento do pagamento de alguns exames 

que precisou fazer, teve seu pedido de parcelamento negado pela 

instituição em razão de restrição lançada em seu nome pela requerida, por 

débito no valor de R$ 208,85 (duzentos e oito reais e oitenta e cinco 

centavos). Afirma a autora que nunca foi notificada desse débito, não o 

contraiu, e sequer possui produtos da requerida. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento 

Id. nº 4147239), 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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROENCA - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ''B'' LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002129-04.2016.8.11.0006 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. DECIDO. 

Conforme se infere da inicial, trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por DM DE SOUZA LARA LTDA-ME em face de 

JOÃO MARCOS VICENTE DOS REIS, em que a exequente alega ser 

credora do executado referente a nota promissória no valor de R$ 399,00 

(trezentos e noventa e nove reais) oriunda de venda de produtos, e dos 

quais o executado pagou somente a primeira parcela. Afirma a exequente 

que tentou por diversas vezes uma composição amigável com o 

executado, entretanto não obteve êxito. Compulsando detidamente os 

autos verifica-se que conforme certidão de Id. 6068400 foi constatada 

divergência entre o polo ativo e passivo registrado no sistema (JOVANIL 

DA SILVA, e PROENCA - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ''B'' 

LTDA – ME) com as partes indicadas na petição inicial distribuída pelo 

funcionário do cartório distribuidor (DM DE SOUZA LARA LTDA-ME, e 

JOÃO MARCOS VICENTE DOS REIS,), tendo a parte autora qualificada na 

petição inicial sido intimada por telefone para manifestar-se aos autos 

quanto a divergência. Em Id. nº 6072231, a autora declinada na petição 

inicial, qual seja, DM DE SOUZA LARA LTDA-ME, afirmou que em 

13/10/2016 foram juntados pelo distribuidor de forma equivocada a estes 

autos uma reclamação que inclusive já está autuada e distribuída sob o nº 

8010559-20.2016.8.11.0006 com seu regular prosseguimento para 

intimação do JOÃO MARCOS VICENTE DOS REIS, e que os presentes 

autos (nº 1002129-04.2016.8.11.0006) não fazem conexão com os 

documentos juntados equivocadamente da DM DE SOUZA LARA 

LTDA-ME. Desta feita, constatada a divergência entre as partes 

cadastradas no sistema PJE e as indicadas na petição inicial e 

documentos que a acompanham, e que por erro do sistema foram 

anexadas aos presentes autos, dessume-se do comando do artigo 485, 

inciso IV, do CPC, que o comportamento da espécie enseja a extinção do 

processo. Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003911-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003911-46.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA em desfavor de VIVO S.A, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação 

jurídica inexistente. A requerente afirma que nunca contratou com a 

empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo jurídica com a 

requerida. 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, 

bem como cópia do documento pessoal da autora, como RG. Sendo ainda, 

patente a semelhança entre a assinatura do contrato e demais 

documentos juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. 

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. 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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010223-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010223-16.2016.8.11.0006 Vistos. Devidamente intimado para 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, o Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo fixado conforme intimação do ID 10190367. 

Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 485, III 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012057-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO ARRUDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8012057-54.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MAICO ARRUDA LOURENCO 

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 
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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: 8011730-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO PORFIRIO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

 

Sentença Processo nº 8011730-12.2016.8.11.0006 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 promovida por Q. I. CENTRO 

EDUCACIONAL LTDA - ME em face de HENIO PORFIRIO DE CAMPOS, em 

que a parte requerente alega que é credora da requerida devido a um 

contrato de prestação de serviços educacionais no valor de R$ 3.047,00 

(três mil e quarenta e sete reais), representado por dois cheques, sendo 

um no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e outro no valor de R$ 1.047,00 

(um mil e quarenta e sete reais). Narra que inúmeras tentativas 

administrativas foram feitas junto ao requerido, no sentido de saldar o 

débito, mas não foi logrado êxito, motivo pelo qual não restou a autora 

alternativa, senão a de se socorrer às vias judiciais. Sustenta ainda que 

devidamente atualizado, o débito soma o valor de R$ 6.472,07 (seis mil 

quatrocentos e setenta e dois reais e sete centavos). Em sua contestação 

(Id. 4829235), a requerida reconhece o débito, entretanto afirma não ter 

condições financeiras para quitar a totalidade da dívida, oferecendo 

proposta de acordo no valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais a ser pago em dez parcelas iguais e sucessivas. Em manifestação 

(Id. 4941081) a requerente relata que teria aceitado a proposta do 

requerido, desde que o pagamento fosse feito de forma imediata, e em 

caso de descumprimento, daria prosseguimento à ação de cobrança. 

Aduz o autor que depois de aceita a proposta, não houve nenhum retorno 

por parte do Requerido, que não respondeu as tentativas de contato do 

patrono do autor, nem entrou em contato para finalização do acordo, 

razão pela qual pugnou pela continuação da presente ação de cobrança. 

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 nenhuma 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, restando incontroverso que os cheques nº 850011 e 850013 no 

valor total de R$ 3.047,00 (três mil e quarenta e sete reais) foram 

apresentados e devolvidos três vezes pelo banco, sendo duas delas por 

insuficiência de fundos (motivo 11 e 12), e uma por. .. (motivo 31). Com 

efeito, outro caminho não há a não ser julgar parcialmente procedente a 

pretensão no que diz respeito ao pagamento do valor expresso nos 

referidos cheques, devendo incidir juros e correção monetária a contar da 

apresentação dos cheques. 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$ 3.047,00 (três mil e quarenta e sete 

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 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). Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder 

ao imediato levantamento dos valores. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003622-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CARDOSO LOPES (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)

 

Proc. 1003622-16.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

LILIAN CARDOSO LOPES em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 

pendência junto à empresa reclamada. A requerente afirma que nunca 

contratou com a empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo 

jurídica com a requerida. 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. Primeiramente, defiro o pedido da requerida para que 

passe a constar como BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, tendo em vista 

a qualificação errônea dada pela Reclamante na petição inicial. 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 de adesão do cartão entabulado entre as partes, bem como cópia 
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dos documentos pessoais da autora, como CPF, RG e comprovante de 

residência. Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do 

contrato e demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura 

da requerente. 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. 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. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. 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, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. SIQUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CAPOTAS JR EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Processo: 8010750-65.2016.8.11.0006 Vistos. Devidamente intimado para 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, o Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo fixado conforme intimação do ID 10145862. 

Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 485, III 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA SANTIAGO (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)

 

Proc. 8012013-35.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Primeiramente, 

chamo o feito à ordem quanto o termo de audiência juntado com ID 

4328250, bem como da homologação do acordo vez que estranho aos 

autos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta pela 

reclamante ANA ROSA SANTIAGO em desfavor de VIVO S.A., sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação 

jurídica inexistente, no valor de R$ 343,92 (trezentos e quarenta e três 

reais e noventa e dois centavos). 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. A Requerida suscitou preliminar de Ausência de interesse 

de agir – da inexistência de lide entre as partes, visto que a parte autora 

não tentou solucionar sua irresignação pela via administrativa. Contudo, 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. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. A requerida suscitou eventual 

pedido de desistência, afirmando não aceitar casual pedido, no entanto, 

verifico que a requerente não pleiteou pedido desistência, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. Da mesma forma, REJEITO o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que se trata de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas 

Requeridas. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 
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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, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como RG. Sendo 

ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e demais 

documentos juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. 

Ademais, o Requerido apresentou histórico de pagamento realizado pela 

autora por meses subsequentes, o que demonstro a utilização do serviço 

contratado. 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. 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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002006-69.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta pela reclamante BEATRIZ ALVES DA CRUZ em 

desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAOPADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 pendência junto à 

empresa reclamada. A requerente afirma que nunca contratou com a 

empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo jurídica com a 

requerida. 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 suscitou 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, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e 

demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura da 

requerente. 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. 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 
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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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002461-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002461-68.2016.8.11.0006 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 REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta pela reclamante TATIANE 

DA SILVA MENDES em desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao 

crédito oriundo de relação jurídica inexistente. A requerente afirma que 

nunca contratou com a empresa requerida, bem como não possui nenhum 

vínculo jurídica com a requerida. 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 

cartão de crédito com o Requerido e trouxe aos autos termo de adesão 

entabulado entre as partes. Sendo ainda, patente a semelhança entre a 

assinatura do termo e demais documentos juntados aos autos contendo a 

assinatura da requerente. Afirma, ainda, que a contratação foi realizada 

pelo Autor, e assim efetuou diversas compras com o cartão obtido, cujo 

cartão é administrado pelo réu, bem como que efetuou 11 (onze) 

pagamentos. Informa, que os documentos civis apresentados na inicial, 

como RG e CPF são os mesmo daqueles apresentados no momento da 

contratação do cartão. 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. 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 
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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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003114-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMANCIO DE OLIVEIRA (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)

 

Proc. 1003114-70.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

MARIA AMANCIO DE OLIVEIRA em desfavor de CLARO S.A, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 

pendência junto à empresa reclamada. A requerente afirma que nunca 

contratou com a empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo 

jurídica com a requerida. 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 suscitou 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 suscitou, ainda, 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. A Requerida, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos 

pessoais da autora, como RG e CPF. Sendo ainda, patente a semelhança 

entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos 

contendo a assinatura da requerente. 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. 

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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010974-03.2016.8.11.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 115 de 568



Parte(s) Polo Ativo:

REIKO GISELE HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8010974-03.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA, proposta pela reclamante REIKO GISELE HAYASHIDA em 

desfavor de CLARO S.A, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos ao crédito oriundo 01 pendência junto à empresa reclamada. A 

requerente afirma que nunca contratou com a empresa requerida, bem 

como não possui nenhum vínculo jurídica com a requerida. 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 suscitou 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 suscitou, ainda, 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. A Requerida, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos 

pessoais da autora, como RG e CPF. Sendo ainda, patente a semelhança 

entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos 

contendo a assinatura da requerente. 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. 

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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011394-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DE 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011394-08.2016.8.11.0006 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 pela 

reclamante DONIZETE DE ALMEIDA em desfavor de VIVO S.A, 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 
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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. A requerida alegou preliminar de – centenas de ações 

idênticas – afirmando que a requerida possui centenas de ações 

distribuídas nos últimos meses, no entanto, verifico que a alegação não 

corroborada de lastro probatório é insuficiente para acolher a referida 

preliminar, assim rejeito a preliminar arguida. A Requerida suscitou 

preliminar de Ausência de interesse de agir – da inexistência de lide entre 

as partes, visto que a parte autora não tentou solucionar sua irresignação 

pela via administrativa. Contudo, 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. Deste modo, 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. 

Da mesma forma, REJEITO o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que se trata de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. 

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, bem como cópia 

dos documentos pessoais da autora, como CPF e RG. Sendo ainda, 

patente a semelhança entre a assinatura do contrato e demais 

documentos juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. 

Ademais, o Requerido apresentou histórico de pagamento realizado pela 

autora por meses subsequentes, o que demonstro a utilização do serviço 

contratado. 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. 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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011401-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE CAMPOS PINTO (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)

 

Proc. 8011401-97.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA cc 

DANOS MORAIS cc ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, proposta 

pela reclamante LAURIANE CAMPOS PINTO em desfavor de VIVO S.A, 

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. A requerida alegou preliminar de – centenas de ações 

idênticas – afirmando que a requerida possui centenas de ações 

distribuídas nos últimos meses, no entanto, verifico que a alegação não 

corroborada de lastro probatório é insuficiente para acolher a referida 

preliminar, assim rejeito a preliminar arguida. 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 
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impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O Requerido apresentou histórico de pagamento 

realizado pela autora por meses subsequentes, o que demonstro a 

utilização do serviço contratado. O Requerido, assim, demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes, método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. 

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. 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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011403-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA ROSA VIANA (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)

 

Proc. 8011403-67.2016.8.11.0006 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 pela 

reclamante IVANIA ROSA VIANA em desfavor de VIVO S.A., 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. A Requerida suscitou preliminar de Ausência de interesse 

de agir – da inexistência de lide entre as partes, visto que a parte autora 

não tentou solucionar sua irresignação pela via administrativa. Contudo, 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. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. A requerida alegou preliminar de 

– centenas de ações idênticas – afirmando que a requerida possui 

centenas de ações distribuídas nos últimos meses, no entanto, verifico 

que a alegação não corroborada de lastro probatório é insuficiente para 

acolher a referida preliminar, assim rejeito a preliminar arguida. A requerida 

suscitou eventual pedido de desistência, afirmando não aceitar casual 

pedido, no entanto, verifico que a requerente não pleiteou pedido 

desistência, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Da mesma forma, 

REJEITO o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que se trata de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pelas Requeridas. 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, bem como cópia dos documentos pessoais da autora, 

como RG, CPF e carteira de trabalho. Sendo ainda, patente a semelhança 

entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos 

contendo a assinatura da requerente. Ademais, o Requerido apresentou 

histórico de pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, o 

que demonstro a utilização do serviço contratado. 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 
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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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002443-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002443-47.2016.8.11.0006 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 DÉBTO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por JOSIAS DE 

OLIVEIRA REIS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A e TELEFÔNICA 

DATA S.A, alegando que na tentativa de realizar compras em um 

determinado estabelecimento comercial, foi submetido a procedimento de 

aprovação de cadastro, ocasião em que constatou que as Requeridas 

haviam negativado seu nome por débito no valor de R$ 322,49 (trezentos 

e vinte e dois Reais e quarenta e nove centavos) e R$ 7,19 (sete Reais e 

dezenove centavos), respectivamente. Ressalta que não possui débitos 

com as Requeridas e que estas inseriram seu nome no cadastro restritivo 

de crédito quando não havia nenhuma outra restrição, pois, todas as 

outras são posteriores à estas. 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 a preliminar de inépcia da 

inicial, pois, da narrativa fática é possível concluir o pleito do autor. Da 

mesma forma, 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. 

Em consulta ao sistema PJE observo que o autor ajuizou a ação n. 

1002445-17.2016.811.0006 em tramite neste juizado. Assim, determino a 

conexão desta demanda ao processo supracitado, por tratar-se da 

mesma causa de pedir e mesmas partes, devendo a secretaria 

providenciar o apensamento dos mesmo. 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 às Requeridas 

comprovarem a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em que 

pese os argumentos do autor de desconhecimento do débito, A Requerida 

Vivo juntou nos autos 1002445-17.2016.811.0006 cópia do contrato 

entabulado entre as partes e cópia dos documentos pessoais compatível 

com os documentos aportados na inicial. 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. 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 
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como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido 

de desistência do autor. 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. Proceda a secretaria o apensamento aos 

autos 1002445-17.2016.811.0006. 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, 

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: 8011518-88.2016.8.11.0006

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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011518-88.2016.8.11.0006 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 C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por TAISA DE MORAES NUNES em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que foi até uma loja para 

efetuar uma compra e no momento que precisou efetuar o crediário para 

parcelamento foi informada pelo atendente que seu nome constava no 

cadastro de inadimplentes. Assim, dirigiu-se ao Serviço de Proteção ao 

Crédito e constatou que o Requerido havia negativado seu nome referente 

a um débito no valor de R$ 538,85 (quinhentos e trinta e oito Reais e 

oitenta e cinco centavos). Entretanto, a negativação é indevida, pois 

desconhece o débito em questão. 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. Em pese os argumentos apresentados pela autora, o 

Requerido o trouxe aos autos contrato de prestação de serviço assinado 

pela parte autora, que não foi impugnado pela mesma. Portanto, tenho que 

o débito da parte autora restou comprovado. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da autora, 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, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Portanto, é 

evidente que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. No mesmo contexto, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. 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: 1003137-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003137-16.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE DA 

SILVA RONDON em desfavor de BANCO SANTANDER S.A, alegando que 

a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Entretanto, 

jamais utilizou os serviços da Requerida, razão pela qual a inscrição 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. Acolho a preliminar de 

litispendência suscitado, uma vez que a negativação contra qual o autor 

insurge é a mesma objeto dos autos 1003142-38.2016.811.0006, em 

tramite neste juizado. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos 

elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 
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restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. 

Estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência da litispendência, outro caminho não há a não ser 

reconhecer, com a consequente extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo. 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: 8011291-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FELIX SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011291-98.2016.8.11.0006 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 JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EVA FELIX 

SARAIVA em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, alegando 

que o Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um 

débito no valor de R$ 45,64 (quarenta e cinco Reais e sessenta e quatro 

centavos). Entretanto, tal restrição é indevida, uma vez que desconhece o 

contrato. 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 a preliminar de 

ilegitimidade passiva por tratar do mesmo grupo econômico. O pedido de 

conexão resta prejudicado, eis que os autos 8010721-15.2016.811.0006 

estão arquivados definitivamente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em pese os argumentos apresentados pela autora, o 

Requerido trouxe aos autos contrato de abertura de conta assinado pela 

parte autora, que não foi impugnado pela mesma. Portanto, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da autora, 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, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Portanto, é 

evidente que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. No mesmo contexto, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010960-24.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO EUGENIO (EXEQUENTE)

ELIZABETH OLIVEIRA EUGENIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISMAR RIBEIRO OAB - MT10383/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON VELOSO (EXECUTADO)

DEPOSITO DE LARANJA PEREIRA (EXECUTADO)

JONILSON GUILHERME TOLEDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VERA LUCIA PINTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENAN MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EXEQUENTE EM 5 DIAS ATUALIZAR O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011286-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011286-76.2016.8.11.0006 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 DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRO RIBEIRO DA CRUZ em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que o Requerido inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

74,67 (setenta e quatro Reais e sessenta e sete centavos). Entretanto, tal 

restrição é indevida, pois não reconhece a dívida em questão. 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, 
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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 

pedido de conexão resta prejudicado, eis que os autos 

8011287-61.2016.811.0006 estão arquivados definitivamente. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Em pese os argumentos apresentados 

pela autora, o Requerido trouxe aos autos contrato de abertura de conta 

assinado pela parte autora, que não foi impugnado pela mesma. Portanto, 

tenho que o débito da parte autora restou comprovado. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da autora, 

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, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 

77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Portanto, é evidente que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e 

boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o 

requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato 

entabulado entre as partes. No mesmo contexto, o Art. 79 do CPC diz: 

“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. 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: 1002615-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANA LAURA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002615-86.2016.8.11.0006 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 DÉBTO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por CELIANA 

LAURA RAMOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A e TELEFÔNICA 

DATA S.A, alegando que na tentativa de realizar compras em um 

determinado estabelecimento comercial, foi submetido a procedimento de 

aprovação de cadastro, ocasião em que constatou que as Requeridas 

haviam negativado seu nome por débito no valor de R$ 180,42 (cento e 

oitenta Reais e quarenta e dois centavos) e R$ 70,79 (setenta Reais e 

setenta e nove centavos), respectivamente. Ressalta que não possui 

débitos com as Requeridas e que estas inseriram seu nome no cadastro 

restritivo de crédito quando não havia nenhuma outra restrição, pois, 

todas as outras são posteriores à estas. 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 a preliminar de inépcia 

da inicial, pois, da narrativa fática é possível concluir o pleito do autor. 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 às Requeridas 

comprovarem a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em sua 

defesa, a Requerida aduz a existência de contrato e semelhança da 

assinatura deste com os demais documentos juntados aos autos, 

entretanto não o anexou ao processo. No mais, não trouxe aos autos 

qualquer comprovação de que a autora tenha contratado seus serviços. 

Em que pese seus argumentos de que faturas foram enviadas para o 

endereço do autor, tal alegação está desprovida de provas. Ainda, não há 

o que se falar em excludente de culpa em caso de fraude, pois, a 

responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos do artigo 14 do 

CDC. Temos que a conduta das Reclamadas, sem dúvidas, demonstra 

falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não 

tomaram 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 

das Requeridas, 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. Considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado às Reclamadas, tenho 

que é cabível a indenização por danos morais. Em relação à fixação do 

“quantum” relativo aos danos morais, diante da inexistência de critérios 

legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, 

por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 
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enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório 

deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, 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) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) 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; 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 em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002619-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA OLIVEIRA BARBOSA (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)

 

Processo: 1002619-26.2016.8.11.0006 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 GESSICA OLIVEIRA BARBOSA 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$ 105,97 (cento e cinco Reais e noventa e sete centavos). Entretanto, 

não possui débito com a Requerida, razão pela qual a inscrição 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. 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. 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, 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. 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: 1003697-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANE TREVISAN DAL BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1003697-55.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VERIDIANE TRAVISAN 

DALBEM em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, 

alegando que comprou passagem da Requerida para o itinerário Cuiabá – 

Alta Floresta para o dia 24/03/2016 às 22:00 horas. Ocorre que o voo 

atrasou por 05h:30 min, em cujo período não houve informação aos 

passageiros, tampouco assistência pela companhia aérea. 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. Conforme A.R juntado no ID 5055383, a 

Requerida recusou a correspondência de citação. Assim, decreto sua 

revelia, conforme entendimento jurisprudencial: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA AR DE CITAÇÃO RECUSADA. AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO. REVELIA DECRETADA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 

NO MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA RÉ NO 

PROCESSO. AR DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CUMPRIDO POSITIVO. 

CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR 
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SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. 

Recurso Cível Nº 71006488852, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 13/12/2016) 

Preliminarmente, friso que Convenções e tratados internacionais não 

eximem da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A propósito: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE 

PASSAGEIRO POR COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. "O Superior Tribunal de Justiça 

entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 

8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista" (AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, 

j. 19-4-2012). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. 

ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PRECEDENTES. "'É inquestionável o abalo moral sofrido por passageiro 

que teve sua bagagem extraviada por falha operacional de empresa 

aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o transtorno e o sofrimento que 

essa circunstância gera no espírito do passageiro, situação que 

certamente escapa da condição de mero dissabor cotidiano' (Apelação 

Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. em 

21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson 

Silva , j. 25-9-2012). MINORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR EXCESSIVO E 

EM DISSONÂNCIA COM O NORMALMENTE ESTIPULADO POR ESTA 

CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC , 

Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 09/09/2013, Primeira 

Câmara de Direito Público Julgado) 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, uma vez que deixou de 

contestar os fatos relatados na inicial, presumindo, pois, verdadeiros. 

Nesse contexto, evidente que houve vício na prestação do serviço e que 

a culpa não foi da consumidora, uma vez que teve o roteiro de viagem 

alterado unilateralmente. O fato vivenciado pelo autor ultrapassa a linha do 

mero dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações. A Requerida não demonstrou nos autos que tenha 

fornecido à autora assistência, em conformidade com a Resolução 

141/2010. Havendo típica relação de consumo, nos termos do art. 14 da 

Lei 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço é 

objetiva, onde basta haver a relação de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela vítima, para emergir o dever de reparar os 

danos decorrentes. Neste contexto, destaca-se o dever de indenizar os 

danos matérias, provados no caso concreto, bem como os 

extrapatrimoniais. Dessa forma, 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$ 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 parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de 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 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: 8011878-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011878-23.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta 

por ELZA FERREIRA DA SILVA em desfavor de VIVO S.A, relatando que 

contratou um plano com a empresa reclamada em que foi informada que 

pagaria o valor mensal de R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e 

nove centavos). Ocorre que no mês de fevereiro do ano de 2016, a 

Requerente adquiriu, junto à operadora, um plano de internet complementar 

de R$ 12,99 (doze reais e noventa e nove centavos), apenas para o mês 

de fevereiro. Contudo, no início do mês de março de 2016, a Requerente 

recebeu uma fatura, para vencimento do dia 10 (dez) do referido mês, 

com o valor de R$ 25,17 (vinte e cinco reais e dezessete centavos). 

Assim, ao questionar a fatura com a empresa reclamada, esta afirmou se 

tratar de “valores parciais”, bem como que os valores complementares 

seriam enviados numa próxima fatura, o que ocorreu no ainda no mês de 

fevereiro/2016. Assim, informa que as faturas posteriores a essa 

contratação de internet vieram valores superiores ao contratado, em 

duplicidade, e ainda, a empresa reclamada incluiu o nome da autora nos 

órgãos de cadastro restritivo de crédito. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, 

das afirmações das partes constantes dos autos, sendo desnecessária a 

fase instrutória. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que o autor não contratou o plano no valor 

fixo de R$ 84,99 + R$12,99 ao autor, o que não o fez. No mérito afirma que 

a empresa Ré não cometeu nenhum ato ilícito passível de indenização, 

uma vez que a cobrança é devida e que a autora não realizou o 

pagamento dos meses de referência 03/04/05 de 2016. No entanto, em 

que pese as alegações do requerido, verifico que no pedido contraposto 

ao fazer referência aos débitos em aberto em nome do reclamante, o 

requerido aporta aos autos print de tela screen em nome de cliente “Alex 

Carlo de Paula Moreira”, com mês de referência sem pagamento, 09/10/11 

de 2012. Assim, parte e débito estes estranhos a presente lide. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Verifico que a parte autora tentou resolver a 
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lide administrativamente, fazendo Registro da ocorrência através do 

Boletim de Ocorrência, mas não houve resposta satisfatória da empresa 

reclamada. Outrossim, o reclamado se limitou a apresentar print de telas 

screen com o suposto débito, sem trazer aos autos a gravação da ligação 

da venda do plano ao autor. Igualmente, a empresa reclamada não explica 

as duas cobranças realizadas e pagas pelo autor no mês de março/2016, 

o que corrobora com a alegação do requerente. Assim o art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos. Tratando-se de responsabilidade 

objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e 

o nexo de causalidade. Contudo, na hipótese vertente, como se trata de 

indenização por DANOS MORAIS, eis que não se depreende qualquer 

dano material, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade. 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, contratar um serviço e 

não conseguir utilizá-lo de forma satisfatória. No caso vertente, iniludível a 

intranquilidade 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 REGULARIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos 

prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da Requerida 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. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição as Reclamadas. Diante do 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. b) Confirmar, a liminar concedida em 

favor da parte autora. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003699-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA ORTEGA (REQUERENTE)

MANOEL DA CRUZ CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO A DEFENSORIA PÚBLICA DA DECISÃO BEM COMO DO ALVARÁ 

RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011402-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROSA AMELIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processos n. 8011402-82.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA proposta por ADRIANA ROSA AMELIA LEITE em desfavor de 

OI S/A, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito 

oriundo de relação jurídica inexistente. A requerente afirma que nunca 

contratou com a empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo 

jurídica com a requerida. 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 vez que aportou aos 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 

era titular do terminal fixo, Contrato nº 5051856817, junto à requerida 

desde 12.08.2015, bem como o terminal fixo fora cancelado por 

inadimplência em 26.04.2016, eis que a parte autora não quitou as faturas 

referentes que somadas totalizam o valor de R$ 1.052,34 (um mil 

cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Contudo, o requerido 

não junta aos autos qualquer meio de prova idôneo que comprove o 

vínculo entre as partes, bem como o endereço informado nos dados 

cadastrais da empresa como sendo do requerente é diverso do endereço 

confirmado na exordial. Outrossim, a parte autora aportou aos autos como 

comprovante de residência, uma conta de luz com data de vencimento 

06/04/2016, ou seja mês de referência que o requerido informa que houve 

o bloqueio na linha (26.04.2016) em nome da parte requerente por falta de 

pagamento. 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. 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 
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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. Quanto ao pedido de restituição formulado pela autora, 

indefiro vez que a parte autora requer a restituição de “todos” os meses 

em que foi cobrado indevidamente o valor do seguro, contudo, não 

menciona quantos meses foram realizadas as cobranças tão pouco o 

valor da restituição. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para: a) condenar, a título de danos morais, a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil; b) 

Confirmar a liminar concedida em favor da parte autora. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA ROSALIA DE OLIVEIRA EVARISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Sentença Processo nº 8011536-12.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por MILITINA ROSALIA DE OLIVEIRA EVARISTO em 

desfavor de LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA., em que a parte 

autora alega que ao tentar efetuar compra de uma celular em uma loja na 

cidade, teve a indigna surpresa de constatar que seu nome foi inserido no 

cadastro dos devedores pela requerida por dois débitos no valor de R$ 

30,91 (trinta reais e noventa e um centavos) e R$ 56,09 (cinquenta e seis 

reais e nove centavos), referentes aos supostos contratos nº 

0030200390057719 e nº 003020039434033L, respectivamente. Sustenta 

a autora que a negativação é indevida, e que nunca teve qualquer relação 

contratual com a requerida, nem foi notificado previamente quanto à 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores. Primeiramente rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pela requerida, posto que ao 

contrário do alegado, o comprovante de residência juntado com a inicial 

está em nome da parte autora. A requerida ainda arguiu preliminar de 

incompetência do juizado por necessidade de perícia, a fim de comprovar 

se a assinatura constante no contrato juntado com a contestação foi 

aposta pela parte autora. Verifico que a parte requerida juntou contrato 

supostamente celebrado com a parte autora. Para aferir se a assinatura 

lançada no contrato trazido pela requerida 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005122-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ ETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012139-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8012139-85.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARILENE CARDOSO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE CÁCERES Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela específica, ajuizada por MARILENE CARDOSO, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES. 

Consta na inicial, que a autora sofre de apneia (distúrbio do sono), razão 

pela qual requer a realização do exame de polissonografia, para 

investigação de possível conduta terapêutica. A tutela de urgência foi 

deferida (Id 2465670) É o que merece registro. Decido. Inicialmente, 

destaco que a matéria é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de produção de outras provas, ademais, as partes não 

requereram produção de provas de forma específica, somente o fazendo 
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de forma genérica, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Pois bem. No que diz 

respeito à assistência à saúde é sabido que a Constituição Federal, em 

seu artigo 196, 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”. Do mesmo modo a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2º diz: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Assim sendo, no 

que tange ao direito à saúde, a responsabilidade dos entes federativos é 

solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que 

figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está 

prevista constitucionalmente, senão vejamos: “Art. 23 - É competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - 

cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência”. Inclusive, esse tema já foi reafirmado 

pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, in verbis: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 

05/03/2015, DJe 16/03/2015). No presente caso, observa-se que a autora 

sofre de apneia, que consiste em alterações do sono, razão pela qual 

necessita realizar exame de polissonografia, para investigação de 

possível conduta terapêutica. Por sua vez, a necessidade/urgência de se 

submeter ao exame resta demonstrada consoante relatório médico. (Id 

2465669) Nesse sentido: “APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO EM HOME CARE - 

DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE - DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 

196 DA CRFB - RECURSO PROVIDO. O direito à vida e à saúde deve ser 

resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, 

realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, 

e dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196)” (TJMT 

RAC/RNS nº. 126155/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1º/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017). Dessa forma, considerando o conjunto 

probatório, tanto da necessidade do tratamento pleiteado, quanto da 

impossibilidade de arcar com tal ônus, a procedência do pedido é a medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar definitivamente o ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MUNICÍPIO DE CÁCERES a disponibilizarem exame de 

polissonografia a autora/paciente, e, via de consequência, declaro extinto 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, e, cumpridas todas as 

deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. 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: 8010880-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CACHUI CAMPOS (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010880-55.2016.8.11.0006 VISTOS 

ETC. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por 

TELEFONICA BRASIL S.A. no qual se insurge contra a sentença retro, 

alegando que ante a ausência do autor à audiência o processo deveria 

ser extinto sem resolução do mérito, mas, por equívoco, a embargante foi 

condenada ao pagamento de exorbitantes R$ 7.000,00 (sete mil reais) por 

indenização por danos morais. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que a embargante não se atentou à sentença de Evento Id. nº 

3689881, uma vez que, ao contrário do afirmado pela embargante, não há 

condenação em danos morais, tendo o processo sido extinto sem 

resolução do mérito em razão da ausência do autor à audiência de 

conciliação, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. 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: 8012001-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA NEPOMUCENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012001-21.2016.8.11.0006 PROJETO DE SENTENÇA 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 e proposta por NILCEIA NEPOMUCENO DA SILVA em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que apesar de não ter 

contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. A parte Requerida juntou aos autos o referido contrato que 

alega ter sido assinado pela parte autora, ao passo que a mesma nega 

tê-lo realizado. Para aferir se a assinatura lançada no contrato é verídica 

ou não, necessária se faz a confecção de perícia grafotécnica 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. 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 sem honorários advocatícios, nos 
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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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003315-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAOVANI RONDON WIDAL GARCIA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003906-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IONILDA NUNES DA MOTA (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)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003664-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETILZE ALVES DE ABREU (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)

 

Processo: 1003664-65.2016.8.11.0006 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 ETILZE 

ALVES DE ABREU em face de BANCO ITAUCARD 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 seu nome constava no cadastro de inadimplentes, 

inviabilizando a aquisição almejada. Aduz que surpreso com a notícia e 

convicto de não possuir qualquer dívida que justificasse tal restrição de 

crédito, dirigiu-se até o SPC - Serviço de Proteção ao Crédito para retirar 

um extrato que indicasse seu nome no cadastro, e constatou um 

lançamento efetuado pela requerida no valor de R$ 1.200,72 (um mil e 

duzentos reais e setenta e dois centavos) referente ao contrato nº 

00152079191000 e inserido no cadastro em 25/05/2015. Sustenta que 

desconhece tal débito, e ao final requer a declaração de nulidade da 

cobrança questionada, a retirada no nome do requerente dos cadastros 

de maus pagadores, e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. Em sua peça defensiva, a 

requerida alegou que a contratação do cartão de crédito IPIRANGA 

ITAUCARD MASTERCARD NACIONAL n° 5467.44******.6435 se deu 

regularmente pela autora em 21/10/2010, sendo legítima a cobrança 

decorrente de sua utilização, tendo o cartão sido entregue e 

posteriormente as faturas no endereço da autora que é o mesmo 

informado na inicial. Narra que a parte autora manteve ativa sua relação 

com o Réu, realizando pagamentos ao longo de diversos meses, no 

entanto, em 05/04/2015 a parte autora deixou de quitar sua fatura, não 

havendo verossimilhança na alegação de que a parte autora nunca teria 

contratado o cartão de crédito que originou o débito com o Réu, na medida 

em que esta realizou pagamentos regulares da fatura, ao longo de 

diversos meses, perfil incompatível com o de um fraudador. 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. Pelos documentos trazidos pela requerida, é possível 

constatar que as faturas foram encaminhadas ao endereço da parte 

autora, que é o mesmo informado na inicial, e ainda que foram efetuados 

pagamentos 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. 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. Nesse sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. 

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 
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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. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003903-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003903-69.2016.8.11.0006 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: 1003810-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUI MARCELINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003810-09.2016.8.11.0006 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. Em que 

pese o autor ter requerido a desistência do feito, o fez após a realização 

de audiência. Observo, ainda, que é habitual ao patrono do autor requerer 

a desistência do feito após a realização de audiência e juntada de contrato 

no processo, nas centenas de ações patrocinadas pelo mesmo neste 

Juizado, que tem por objeto negativação indevida. Assim, 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: 8011396-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011396-75.2016.8.11.0006 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 

LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRACA em face de OI S.A., alegando a 

autora que 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$ 405,52 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos) tendo como referência o suposto contrato nº 

0000005042954232 e inserido em 12/03/2012, 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. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

confirmação dos efeitos da tutela liminar e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Em sua defesa, a 

requerida alega que a parte autora era titular do terminal fixo nº (65) 

3544-3961, Contrato nº 5042954232, junto à requerida desde 22/09/2010, 

diversamente do afirmado por ela na inicial, tendo o terminal fixo sido 

cancelado por inadimplência em 20/02/2012, e que o terminal possui vasto 

histórico de ordens de serviço, consumo, contas pagas e parcelamento de 

faturas. Sustenta que que a parte autora deixou de efetuar os 

pagamentos de suas faturas, de modo que não existe ilicitude por parte da 

requerida ao proceder a negativação do patronímico do requerente. 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 telas 

comprobatórias da contratação 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 
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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. 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. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005093-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ ETRO.

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)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

11/04/2018 14:45 Hs (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: 1001798-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PENHA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 EDSON PENHA BARBOSA em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação 

jurídica inexistente. A requerente afirma que nunca contratou com a 

empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo jurídica com a 

requerida. 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, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como CPF, RG e 

comprovante de residência. Sendo ainda, patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos contendo 

a assinatura da requerente. A requerida arguiu necessidade de a parte 

autora ser intimada para apresentar o extrato de negativação, no entanto, 

verifico que a juntada original do comprovante de negativação, se trata de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas 

Requeridas. 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. 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 
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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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011546-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR FELIPE GUEDIS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011546-56.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: HIGOR FELIPE GUEDIS RIBEIRO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

consoante cálculo apresentado pelo Exequente, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). (art. 523, do CPC). Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às 

providências. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011535-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Processo nº 8011535-27.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por EDUARDO BENTO em face de LOSANGO PROMOÇÕES DE 

VENDAS LTDA., em que a autora alega que dirigiu-se até um comércio 

local para comprar uma mesa de estudos, porém teve o acesso negado 

pela loja Novo Mundo, por estar o autor com o nome inserido 

indevidamente no sistema de proteção ao crédito, por lançamento 

efetuado pela requerida no valor de R$ 161,60 (cento e sessenta e um 

reais e sessenta centavos). Sustenta que nunca teve qualquer relação 

contratual com a referida empresa, não reconhecendo o débito, bem como 

não possui nenhum vínculo jurídico com a Reclamante, e jamais restou 

inadimplente. Afirma ainda que nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a 

respeito do suposto débito, nem foi notificado previamente acerca da 

inclusão de seu nome no cadastro restritivo de crédito. Ao final requer a 

declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida em 

danos morais. Em sua contestação, a requerida arguiu preliminar de 

incompetência do juizado em razão da necessidade de perícia, e no mérito 

aduziu que a parte autora firmou contrato nº 02 0039 294889 B que quitou 

apenas parcialmente, sendo que posteriormente procurou o banco para 

renegociar dívida, gerando novo contrato nº 02 0039 395827 F, que está 

em atraso pois a autora não efetuou nenhum pagamento desse novo 

contrato. Alega que não ocorreu fraude no presente caso, posto que os 

contratos foram assinados pelo autor, que efetuou o pagamento das 

quatro primeiras parcelas do contrato originário e ainda efetuou a 

renegociação da dívida, comportamento incompatível com fraude. 

Prossegue afirmando que agiu em nítido exercício regular de direito ao 

proceder à inscrição do nome do autor no cadastro dos devedores, diante 

da inadimplência, inexistindo dano a ser reparado, pugnando, ao final, que 

a demanda seja julgada improcedente, com a condenação da autora em 

litigância de má-fé. 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 lançadas no contrato trazido pela requerida 

com as que constam nos documentos juntados com a inicial, 

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 da autora 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 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 
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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. Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder 

ao imediato levantamento dos valores. 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: 8010996-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINALDA CARNEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MELO DE OLIVEIRA OAB - MT0013307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010996-61.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C indenização por danos morais e 

TUTELA ANTECIPADA proposta por LUCINALDA CARNEIRO LIMA em 

desfavor ESTAÇÃO PARAÍSO (ELIAS GONÇALVES DE FIGUEIREDO ME) e 

BANCO SANTANDER alegando que comprou com a requerida Estação 

Paraíso um pacote de viagem para Maceió/AL, cujos pagamentos foram 

convencionados em uma entrada no valor de R$ 288,00 (duzentos e 

oitenta e oito Reais), mais nove parcelas no valor de R$ 261,33 (duzentos 

e sessenta e um Reais e trinta e três centavos) através de carnê. Ocorre 

que, no contrato celebrado, havia a previsão de ceder o crédito ao 

segundo Requerido. Assim, a Requerida Estação Paraíso informou à 

autora que seriam emitidos boletos em favor do Banco Santander, 

entretanto, estes boletos demorariam um pouco para chegar e, por esta 

razão, a autora poderia realizar os pagamentos diretamente à mesma. 

Assim, a autora realizou o pagamento de seis parcelas diretamente à 

Estação Paraíso e, posteriormente, quando esta lhe entregou os boletos, 

pagou-os. Todavia, a autora foi surpreendida pela inscrição de seu nome 

no cadastro restritivo de crédito realizada pelo Banco Santander, cujo 

débito refere-se às parcelas pagas à Estação Paraíso, que, por sua vez, 

não repassou os pagamentos ao mesmo. Ademais, o Banco Santander 

emitiu boletos com vencimentos posteriores à quitação do contrato (janeiro 

– março/2016). 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 a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Banco Santander, uma vez que o lançamento no 

cadastro restritivo de crédito foi realizado pelo mesmo, portanto, 

responsável por eventual dano causado à autora. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da Requerida Estação Paraíso, pois compõe a cadeia 

de fornecedores de serviço, cuja responsabilidade é solidária e objetiva. 

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. A Requerida Estação Paraíso apresentou 

contestação sustentando que repassou os valores pagos à intermediária 

Coimbra, responsável pela viagem, hospedagem e translado, que por sua 

vez, não repassou os valores ao Banco Santander. Ademais, a 

negativação ocorreu pelos débitos referentes aos meses de janeiro a 

março/2016, período em que a autora já estava realizando o pagamento 

dos boletos diretamente ao segundo Requerido. Assim, não é responsável 

pelos danos causados à autora. O Banco Santander, por sua vez, 

discorre em sua contestação sobre a inexistência de situação a ensejar 

condenação por danos morais. Atribui, ainda, a responsabilidade pelo 

ocorrido à Estação Paraíso, responsável pela guarda dos contratos e 

documentos dos consumidores. Em análise às provas produzidas, 

observo que a parte autora juntou aos autos os comprovantes de 

pagamento integral do pacote de viagem, dos quais, a maior parte foi pago 

diretamente à Estação Paraíso. Ressalto que a responsabilidade dos 

Requeridos é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor 

independente de culpa. No presente caso, o suposto inadimplemento não 

ocorreu por culpa da consumidora que, comprovadamente, pagou o valor 

integral do pacote. O consumidor não pode arcar com os ônus de 

problemas que eventualmente surjam na arrecadação do crédito. Eventual 

falha no repasse do pagamento não pode ser imputada à autora, 

constituindo verdadeiro fortuito interno da instituição financeira, na medida 

em que se liga aos riscos da atividade bancária. Assim, o risco de haver 

algum problema na transação também deve ser por elas suportado e não 

pelo consumidor. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE REPASSE PARA A 

INSTITUIÇÃO CREDORA - DANO MORAL - CONFIGURADO - REDUÇÃO 

DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A negativação realizada 

indevidamente, por si só, caracteriza dano moral passível de reparação 

pecuniária. - Eventual falha no sistema bancário de compensação de 

títulos, acarretando a ausência de repasse da quantia paga à instituição 

financeira credora, não pode ser imputada ao consumidor, configurando 

fortuito interno, na medida em que se liga aos riscos da atividade bancária. 

- A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente 

apenas para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código 

Civil. - Se o valor da indenização se mostra compatível com o dano 

causado, não merece alteração.” (TJ-MG - AC: 10572140011790001 MG, 

Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 22/02/0015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2015). No que diz respeito 

à alegação arguida pelo Banco Santander de responsabilidade do 

consumidor e de terceiro pela falta de repasse, ainda que o agente 

arrecadador não tivesse repassado o valor pago à empresa credora, não 
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tendo o cessionário como tomar conhecimento da quitação do débito, tal 

fato não o isenta de sua responsabilidade. É inequívoco os danos 

causados à autora que teve seu nome negativado devido à falha interna 

na prestação de serviço ofertado pelos Requeridos, mesmo tendo quitado 

o débito. Portanto, a reparação pelos danos morais é medida que se 

impõe. 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: a) Confirmar a liminar deferida; b) Declarar 

a quitação do débito ora discutido; c) CONDENAR os Requeridos, 

solidariamente, a pagarem 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. 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: 8011395-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DE 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta pela reclamante DONIZETE DE 

ALMEIDA em desfavor de VIVO S.A, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação jurídica inexistente. O 

requerente afirma que nunca contratou com a empresa requerida, bem 

como não possui nenhum vínculo jurídica com a requerida. 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 suscitou eventual pedido de desistência, 

afirmando não aceitar casual pedido, no entanto, verifico que a requerente 

não pleiteou pedido desistência, 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, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como RG. Sendo 

ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e demais 

documentos juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. 

Ademais, o Requerido apresentou histórico de pagamento realizado pela 

autora por meses subsequentes, o que demonstro a utilização do serviço 

contratado. 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. 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; 

REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA; 

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; 
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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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE HELLENSBERGER 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:

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 8010845-95.2016.8.11.0006 VISTOS 

ETC. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS 

INFRINGENTES apresentado pela Requerida VIVO S.A. (Id. 7923707), no 

qual alega ter sido a sentença omissa, sob o argumento de que não teria 

sido fundamentado a existência de dano moral. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA R. VIANA QUINTO 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ ETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003670-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELE LEOPOLDINA HURTADO MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003670-72.2016.8.11.0006 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 COM REPARAÇÃO 

DE DANOS E PEDIDO DE LIMINAR proposta EDILENE LEOPOLDINA 

HURTADO MENACHO em desfavor de NATURA COSMÉTICOS S.A, 

alegando que teve a compra a crédito negada em um estabelecimento 

comercial por existirem negativação em seu nome incluída pela Requerida. 

Entretanto, não possui débito com a Requerida, razão pela qual esta é 

indevida. A Requerida, devidamente intimada, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual decreto sua revelia. Entretanto, apresentou 

contestação. No rito dos Juizados Especiais, a revelia é reconhecida em 

razão do não comparecimento da parte reclamada na audiência de 

conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9099/95). Se a 

parte reclamada não comparece na audiência, mas apresenta 

tempestivamente sua contestação, ainda assim há revelia, contudo, neste 

caso, não obstante a presunção relativa quanto à matéria fática, o juiz 

deve avaliar as provas existentes nos autos, especialmente as 

documentais (TRU TJMT 120110139860). Diante das provas documentais 

e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, passo ao 

julgamento do processo. 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. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Ocorre que a Requerida sustenta 

que a autora é sua consultora de vendas, apresentando sua ficha 

cadastral e histórico de pedidos, cujos dados conferem com os 

informados na inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 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. 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 - 
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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: 1002587-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA R RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Processo nº 1002587-21.2016.8.11.0006 

Reclamante: SIMONE CRISTINA R RODRIGUES Reclamada: BANCO 

BRADESCO 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 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívidas que a 

autora alega desconhecer suas origens, tendo em vista que afirma não ter 

desfrutado dos valores levado a registro nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como por não ter sido notificada da existência dos débitos a 

ponto de justificar as negativações no valor de R$ 448,79(quatrocentos e 

quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), com data de inclusão em 

13/05/2013 e R$ 77,29(setenta e sete reais e vinte e nove centavos), com 

data de inclusão em 04/06/2013. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência dos débitos que originaram as negativações em apreciação, 

bem como pela condenação da reclamada 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 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 deu por 

solicitação da requerida, por débito que o reclamante alega ser indevido 

desconhecendo sua origem, haja vista que afirma jamais ter solicitado e/ou 

utilizado qualquer serviço da reclamada a ponto de justificar a restrição em 

apreço. O banco por sua vez em sede de sua contestação aduziu a 

regularidade da negativação, tendo em vista que a autora adquiriu cartão 

de crédito, possuindo débitos pendentes, conforme telas sistêmicas em 

anexo a peça de contestação. No entanto, as imagens desacompanhadas 

de comprovação material de possível contratação do serviço referido pelo 

banco em verdade acaba por apenas repercutir imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. No entanto, 

a requerida nada trouxe de provas a comprovar à validade e regularidade 

da contratação do serviço que fora levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, 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. 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)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados do requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só 

já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos 

bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone 

torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobre direito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por SIMONE CRISTINA R RODRIGUES em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados 

objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida a pagar a 

reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 
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morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro 

da restrição mais antiga nos órgãos de proteção ao crédito -evento 

danoso(13/05/2013). Por pertinência, INTIME-SE A RECLAMADA para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do reclamante 

dos cadastros negativos, apenas no que se refere ao débito e o contrato 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa em caso de 

descumprimento a qual desde já fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011360-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8011360-33.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE LIMINAR proposta por CARLOS DA SILVA 

RODRIGUES em face de BANCO PAN S.A., em que a autora alega que 

está sendo cobrado por valor lançado no SERASA/SPC que não 

reconhece, conforme extrato emitido pelo órgão de proteção ao credito 

que certifica a inscrição indevida de valores que não desfrutou. Sustenta 

que o lançamento foi efetuado pela requerida no valor de R$ 9.184,39 

(nove mil, cento e oitenta e quarto reais e trinta e nove reais), requerendo 

ao final a declaração de inexistência da obrigação imposta pela ré, bem 

como a condenação da requerida em danos morais. Em sua contestação, 

a requerida arguiu preliminar de incompetência do juizado em razão da 

necessidade de perícia, e no mérito aduziu que a parte autora firmou 

contratos junto à ré, e que devido a inadimplência gerada, a cobrança foi 

devida, não havendo que se falar em ato ilícito cometido pelo Requerido 

que agiu no exercício regular de seu direito ante a não quitação das 

parcelas devidas pela parte autora. 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 lançadas na Cédula de Crédito Bancário, 

Ficha de Proposta, e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento 

trazidos pela requerida com as que constam nos documentos juntados 

com a inicial, 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 

Cédula de Crédito Bancário, Ficha de Proposta, e Autorização para 

Desconto em Folha de Pagamento entabulado entre as partes devidamente 

assinado pela autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas de tais documentos 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 da autora 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. Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder 

ao imediato levantamento dos valores. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011331-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8011331-80.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 
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Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC proposta por 

ROGERIO DA SILVA BRAGA em face de TRICARD SERVIÇOS DE 

INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., em que a autora alega 

que compareceu até um determinado comércio no centro da cidade, a fim 

de abrir um cadastro para poder efetuar compras a prazo e a crediário 

mas não obteve êxito, pelo fato de seu nome ter sido indevidamente 

incluído nos registros dos órgãos de proteção ao crédito SPC E SERASA 

por ordem da Requerida no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

referente a contrato nº 001139899660000. Aduz que não reconhece a 

dívida e que a negativação é indevida, pois jamais solicitou ou contratou 

qualquer serviço com a ré, e mesmo após contato com a requerida não 

conseguiu resolver a situação. Ao final requer a exclusão dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como o cancelamento do débito origem à 

negativação indevida e a condenação em danos morais. Em sua 

contestação, a requerida afirma que a contratação do cartão foi realizada 

pelo Autor através de solicitação efetivada no estabelecimento SUPER 

CRISTAL, cujo cartão é administrado pelo réu, tendo o autor efetuado 

diversas compras com o cartão e pagamentos. Sustenta que os 

documentos apresentados no momento da contratação são os mesmos da 

inicial, e não constam indícios de que os documentos tenham sido perdidos 

ou roubados. Sendo assim, que o único causador das restrições 

efetivadas é o próprio Autor, que apesar de utilizar seu cartão, deixou de 

realizar o pagamento de algumas parcelas. 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 

Termo de Adesão ao Cartão e Autorização de Débito entabulado entre as 

partes devidamente assinado pela autora, sendo possível comprovar a 

extrema semelhança da assinatura de tal documento 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 da 

autora 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. Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder 

ao imediato levantamento dos valores. 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: 8011407-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA LUIZA DA SILVA (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: 8011407-07.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que os danos 

morais não foram comprovados. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal 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: 8010405-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARNEIRO GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010405-02.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por EDSON CARNEIRO 

GERALDES em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., alegando a 

autora que em 06/12/15 adquiriu junto à requerida uma Estufa Curva Ouro 

Dupla 127 V 12 Bandejas, no valor de R$ 979,64 (novecentos e setenta e 

nove reais e sessenta e quatro centavos), dividido em sete parcelas no 

cartão de crédito. Narra que quando da entrega do produto, constatou que 

estava danificado e recusou o recebimento, ficando o produto com a 

transportadora para que fosse realizada a devolução. Sustenta que em 

contato com a requerida, foi-lhe informado que a entrega do novo produto 

seria efetuada em vinte e sete dias úteis após dia 10/02/16, prazo que a 

autora manifestou discordância. Afirma que em 16/02/16 a requerida 
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enviou novo email informando que a data de entrega do produto seria em 

18/03/16, prazo que não teria sido cumprido pela requerida. Ao final pugna 

pela restituição do valor pago pelo produto, 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, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 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. Em sua contestação a Requerida alega 

que o autor recusou a entrega informando que o produto estava 

danificado, e por isso seria imprescindível a devolução do produto ao 

estoque para encaminhamento de um novo produto. Afirma ainda que 

consta no sistema da requerida que foram efetuadas diversas tentativas 

de entrega do novo produto, e que o produto foi entregue a 

transportadora. Aduz que agiu dentro da legalidade, não havendo 

anormalidade ou defeito quanto à prestação de serviços, requerendo a 

improcedência dos pedidos da parte autora. No presente caso, é 

incontroverso que o autor realizou o pedido junto à requerida, e que no 

momento da entrega o autor recusou o recebimento em razão do produto 

estar danificado. Conforme documentos acostados à inicial, os prazos 

previstos pela requerida para entrega do novo produto foram 

descumpridos. E em que pese as alegações da requerida, não consta nos 

autos comprovação das tentativas frustradas de entrega do novo produto, 

ou que o produto não teria sido entregue por culpa exclusiva do autor. 

Restou evidente que a requerida descumpriu todos os prazos previstos 

para entrega do novo produto, e não há notícia nos autos de que a 

entrega do novo produto tenha sido efetivada. Evidente que houve falha 

na prestação do serviço, pois inexistiu segurança ao consumidor, que 

pagou pelo produto e não o recebeu. Tal conduta, além de abusiva, 

caracterizou descaso com o consumidor. Nos termos do art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 a responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, 

respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores. Assim, merece prosperar o 

pedido de danos morais e reembolso do valor pago, formulado pela 

Reclamante. 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. Na verdade, mais que a função compensatória, 

no caso concreto a indenização se mostra devida pelo caráter punitivo e 

pedagógico do instituto, diante da evidente falha na prestação do serviço 

pela ré e do descaso com que tratado o consumidor. 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). Dessa forma, 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. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição ao Reclamado. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: CONDENAR a 

Reclamada a pagar a título de danos morais ao Autor o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais),com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c 

art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação 

(arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste 

decisum (Súmula 362 do STJ), bem como CONDENAR a parte reclamada a 

restituir à parte autora o valor pago pela mercadoria, na importância de R$ 

979,64 (novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos), com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida. 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011273-48.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ ETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOS SANTOS EVANGELISTA (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)

 

Processo: 1003113-85.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que os danos 

morais não foram comprovados. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal 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: 8011203-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 
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(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)

 

Processo nº 8011203-60.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES apresentado 

pela Requerida VIVO S.A. (Id. 8083886), no qual alega ter sido a sentença 

omissa, sob o argumento de que não teria sido fundamentado a existência 

de dano moral. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA R. VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011872-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (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 CÁCERES Numero do Processo: 

8011872-16.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA MARTINS 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que a autora alega desconhecer sua origem, afirmando jamais 

ter mantido qualquer relação jurídico/contratual com o Banco reclamado a 

ponto de justificar a negativação no valor de R$ 134,26(cento e trinta e 

quatro reais e vinte e seis centavos). Pugnando ao final, pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

pela condenação do Banco 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 a preliminar de incompetência do 

juízo por necessidade de realização de perícia áudio tecnica, uma vez que 

o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. O Banco reclamado apresentou defesa arguindo, em 

preliminar a falta de interesse processual de agir da parte reclamante a 

qual não merece guarida, haja vista que o art. 17 do Código de Processo 

Civil de 2015 dispõe que “Para postular em juízo é necessário ter interesse 

e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do 

pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar 

presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, além da 

declaração de inexistência do débito levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 

3. Superada as 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/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato 

de negativação, além de fotocópia do RG, procuração “Ad Judicia” e 

comprovante de residência. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe as 

faturas com o levantamento da divida que originou o débito em apreço que 

atesta a utilização do serviço da reclamada, sendo o cartão de crédito, 

bem como o banco ainda anexou a sua peça de defesa áudio ao qual a 

autora em atendimento a central telefônica do Banco confirma a existência 

de relação contratual do cartão de crédito vinculado abandeira ELO, tendo 

a autora confirmado seus dados pessoais e endereço. Por assim, o Banco 

comprovou a existência de relação contratual e de débito pendente a 

validar e amparar o débito apontado na restrição creditícia em apreço. 

Referidos documentos e áudio se traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pelo Banco 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, haja vista que 

aduziu o débito ser indevido e que desconheceria a origem do mesmo, no 

entanto nada juntou que comprove suas alegações. Ora, a parte autora 

deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que 

alegou em sua inicial, fato que inexistiu. Acerca do ônus da 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. Desta feita, 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 dos pedidos 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 
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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 de 2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por CLAUDIA CRISTINA 

MARTINS FERREIRA em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. 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: 8011447-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011447-86.2016.8.11.0006 REQUERENTE: RINALDO FARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação cível 

manejada por RINALDO FARIA DOS SANTOS em desfavor de RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A, pela 

alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que o autor alega desconhecer sua 

origem, posto que afirma jamais ter utilizado crédito fornecido pelo 

reclamado, acreditando se tratar de uma fraude na utilização de seus 

dados pessoais a ponto de justificar a negativações em seu nome. 

Contudo, no ID 10167068 as partes compuseram acordo, solicitando a 

devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente extinção e o 

arquivamento do presente feito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre RINALDO FARIA DOS 

SANTOS e o requerido RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A segundo consta termo de acordo no ID 

10167068, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. 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: 8012070-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE DA CRUZ PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8012070-53.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ROSEANE DA CRUZ PESSOA 

REQUERIDO: VIVO 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 da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora 

alega desconhecer sua origem, posto que afirma não possuir qualquer 

débito a ponto de justificar a negativação no valor de R$ 228,97(duzentos 

e vinte e oito reais e noventa e sete centavos). Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como pela condenação da reclamada ao indébito em dobro da 

importância indevidamente cobrada na restrição, além da reparação a título 

de danos morais no importe de R$ 14.480,00(quatorze mil e quatrocentos 

e oitenta reais). 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. A 

preliminar de Inépcia da inicial, igualmente não merece ser acatada, 

devendo ser rejeitada, haja vista que em que pese o autor não ter 

promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, 

pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. 3. Superada a preliminar 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/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo é IMPROCEDÊNCIA Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de negativação, além de fotocópias do documento pessoal de 

identificação civil (RG) e do CPF, procuração “Ad Judicia”, comprovante de 

residência e declarações. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe áudio 

de atendimento telefônico da autora com a central de vendas da 

reclamada que a reclamante confirmou sua identidade, bem como retrata a 

contratação dos serviços da requerida, bem como a reclama igualmente 

promoveu a juntada de faturas que atestam a utilização dos serviços 
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contratados pela autora. Referidos documentos e áudio se traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pela operadora requerida, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que a autora não 

trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na 

peça de defesa, haja vista que aduziu o débito ser indevido e que 

desconheceria a origem do mesmo, no entanto nada juntou que comprove 

suas alegações. Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação 

trazer aos autos comprovação do que alegou em sua inicial, fato que 

inexistiu. Acerca do ônus da 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. 

Desta feita, 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 dos pedidos 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. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil de 2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

iniciais feitos por ROSEANE DA CRUZ PESSOA em desfavor da VIVO S.A. 

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 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: 8011423-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BRUNA GASPAR LOURENCO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011423-58.2016.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDA BRUNA GASPAR 

LOURENCO 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$11, 87( onze reais e oitenta e sete centavos), Data 

da Inclusão: 10/02/2014 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 a 

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. 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 da 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 da requerente em favor da 

requerida. Verifico dos autos que a documentação apresentada pela 

requerente se limitou a referido extrato de restrição, além de fotocópias do 

documento pessoal de RG 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 

22/07/2013 com assinaturas idênticas à disposta no documento pessoal 

da autora e na procuração de outorga de poderes ao seu patrono. 

Ressaltando ainda que o documento apresentado quando das 

contratações foi o mesmo apresentado pela autora 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 
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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 FERNANDA BRUNA GASPAR LOURENCO 

em desfavor de VIVO S/A. 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: 8010871-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ ETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011445-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DE CARVALHO SOUZA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011445-19.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZA DE CARVALHO SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação cível 

manejada pela parte autora em desfavor da parte reclamada , pela 

alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que o autor alega desconhecer sua 

origem, posto que afirma jamais ter utilizado crédito fornecido pelo 

reclamado, acreditando se tratar de uma fraude na utilização de seus 

dados pessoais a ponto de justificar aa negativações em seu nome. 

Contudo, na audiência de conciliação do dia 19/12/2016 conforme o termo 

do ID 4632711 as partes compuseram acordo, solicitando a devida 

HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente extinção e o arquivamento 

do presente feito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, no caso entre LUIZA DE CARVALHO SOUZA e a 

requerida VIVO S.A. segundo consta termo de acordo no ID 4632707 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. 

EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no ID 4902535. Caso a solicitação de transferência de valor(es) 

seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição 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 

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: 8012118-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LECIENE CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8012118-12.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LECIENE CORREIA 

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$ 

1.054,94(hum mil e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) 

e R$ 355,43(trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três 

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 a 

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. Com relação à preliminar de 

litispendência alegada pela parte reclamada, de igual modo rejeito-a, uma 

vez que, ainda que a outra ação envolva a mesma situação fática de 

negativação indevida, cuida-se de contrato distinto com valores de 

negativação igualmente distintos. 3. Superada a preliminar 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 
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arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4.No mérito a pretensão merece Juízo de improcedência. Não há 

dúvida acerca da existência da restrição do nome da 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 da requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal de RG 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 26/04/2014 com assinaturas 

idênticas à disposta no documento pessoal da autora e na procuração de 

outorga de poderes ao seu patrono. Ressaltando ainda que o documento 

apresentado quando das contratações foi o mesmo apresentado pela 

autora 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 LECIENE CORREIA em desfavor de VIVO 

S/A. 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: 1001128-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CILEI PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

reclamante impugnar contestação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011302-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES (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: 

8011302-30.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA DA 

COSTA BORGES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela 

específica, ajuizada por SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES, 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 - 
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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: 8011302-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES (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: 

8011302-30.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA DA 

COSTA BORGES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela 

específica, ajuizada por SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES, 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: 1005366-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA INFORMAR EM 05 DIAS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERRIDA, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011304-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI CUIABANO DA SILVA (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: 

8011304-97.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ROZINEI CUIABANO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela específica, ajuizada 

por ROZINEI CUIABANO 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: 8011316-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA (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: 

8011316-14.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SILVIA CASSIA DA COSTA 

LIMA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela específica, 

ajuizada por SILVIA CÁSSIA DA COSTA, em desfavor do MUNICÍPIO DE 
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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: 8011328-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES DA SILVA (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: 

8011328-28.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MAURO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela específica, ajuizada 

por MAURO ALVES 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: 8011412-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

 

Proc. 8011412-29.2016.8.11.0006 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 

JOSE CARLOS RODRIGUES DE BRITO em desfavor de MOVEIS ROMERA 

LTDA, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito 

oriundo de relação jurídica inexistente. O requerente afirma que nunca 

contratou com a empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo 

jurídica com a requerida. 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 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. Na contestação, 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, método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citação relação jurídica. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

qualquer possibilidade de terceiro ter utilizado o serviço em nome da parte 

autora. 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 
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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. 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, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON FERREIRA DE SOUZA (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)

 

Processo: 8010914-30.2016.8.11.0006 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 

WALISON FERREIRA DE SOUZA 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. 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, 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. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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: 8010976-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REIKO GISELE HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 146 de 568



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000227-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON JULIANO DA 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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANE APARECIDA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANE APARECIDA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002556-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227798 Nr: 12707-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENS ARRUDA RIBEIRO, JULIO CÉSAR 

CARNIEL DE ANDRADE, CARLOS EDUARDO LASCOUVSKI SAUGO, 

WILLIAN FRAGOSO DE JESUS, ALESSANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO DE JESUS FERREIRA - OAB:14108/O

 Vistos etc,

Considerando a informação do Ofício nº 153/2018-S PENAL I/CPC/MT, no 

qual consta que os réus Lorens Arruda Ribeiro e Julio Cesar Carniel de 

Andrade encontram-se em liberdade, DEVOLVA-SE à origem, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 98585 Nr: 3669-17.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILTO SCANDIUSSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAISSA CAROLINE BARBOSA 

CORREA - OAB:7824, VAGNER BOSCATO DE ALMEIDA - OAB:6737/RO

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO RÉU PARA TOMAR CIENCIA DA R. 

DECISÃO, BEM COMO FOI EXPEDIDA CARTA PRECATORIA PARA 

INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA ROSA: Vistos etc;I - Da defesa escrita 

(CPP, Art. 396-A).As argumentações expendidas pela defesa, carecem de 

dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da ação, razão pela 

qual inoportuno o momento processual para sua análise, frente o princípio 

da busca da verdade real e Favor Rei. Não sendo o caso de trancamento 

da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou regular 

prosseguimento ao feito.II – Nos termos do Art. 399, do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

21 de Junho de 2018 às 14h00min. (CPP, Art. 399). III - Na audiência de 

instrução e julgamento, proceder-se-á à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem e interrogatório do réu, 

passando-se, em seguida, aos debates e prolação de decisão (CPP, Art. 

400).Expeça-se carta Precatória para inquirição da testemunha arrolada 

pela defesa, fl. 193 e para intimação e interrogatório do acusado. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 215906 Nr: 3686-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARDSON BISPO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado RICHARDSON BISPO DE 

FREITAS, da imputação que se sujeito nestes autos, o que faço com fulcro 

no artigo 386, III, do CPP.Por derradeiro, determino ao Sr. Gestor Judiciário 

que providencie o necessário para que a munição apreendida seja 

encaminhada ao Comando do Exército para destruição, nos termos em que 

determina o artigo 25, da Lei nº 10.826/2003.Após o trânsito em julgado, 

feitas as anotações, comunicações e baixas de estilo, arquive-se. P.R.I.C. 

Cáceres, 8 de março de 2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 37857 Nr: 3270-95.2004.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LEMES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZOGONEL - OAB:11.504, ROSILAYNE SOUZA PRADO - OAB:19.620-E

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, a fim de IMPRONUNCIAR o 

denunciado OSVALDO LEMES DO PRADO, da acusação a que se sujeitou 

nestes autos, o que faço com fulcro no disposto no art. 414 do Código de 

Processo Penal.Decorrido o prazo recursal e procedidas às anotações, 

comunicações e baixas de estilo, inclusive junto ao Cartório Distribuidor e 

sem quaisquer custas, sejam os autos levados a arquivo.P.R.I.C.Cáceres, 

9 de março de 2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da CostaJuíza de 

Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229007 Nr: 533-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DA PENHA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que procedi impulsionamento destes autos 

afim de informar o (os) advogado (os)do requerenete acima citado quanto 

a decisão proferida em data de 21/02/2018.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000680-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BAPTISTA PAESE FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimação do Patrono 

do Autor para que fique ciente da certidão negativa do Oficial de Justiça 

(ID12057601) e se manifeste no prazo de 05 dias. Processo: 

1000680-77.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 16.444,13; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: ARMANDO BAPTISTA 

PAESE FILHO OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGLIUCO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimação do Patrono 

do Autor para que fique ciente da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA (ID 12057947), e se manifeste no prazo de 05 dias. Processo: 

1000822-81.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 16.656,73; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: AGLIUCO APARECIDO 

DOS SANTOS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001236-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimo Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte exequente, para providenciar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a 

Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, referente aos dados abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): 

AGROPECUARIA VALE IND.COMERCIO IMP. E EXP. LTDA – E OUTROS 

Localidade: ROD. BR 364, KM 763, SENTIDO A ITAMARATI – DECIOLANDIA 

- DIAMANTINO Finalidade da Diligência: BUSCA E APREENSÃO Processo: 

1001236-79.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 155.870,54; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: AGROPECUARIA VALE 

DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, EDSON SANCHES 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001155-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDEGAR CORNELIUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimação do Patrono 

do Autor, para que fique ciente da CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA (ID 

12071997) e se manifeste no prazo de 05 dias. Processo: 

1001155-33.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 18.983,11; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: JOSE 

EDEGAR CORNELIUS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000009-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimação do Patrono 

do Autor, para que fique ciente da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA (ID 
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12072391) e se manifeste no prazo de 05 dias. Processo: 

1000009-20.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 14.039,42; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: ND 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Parte Ré: RÉU: GRANLIDER 

TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME, LOUIS 

DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88336 Nr: 637-02.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alirio Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Intimo o executado do Termo de Penhora de fls. 155, para querendo, 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101908 Nr: 2424-95.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cardoso e Correa Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiara Nascimento de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar a planilha 

atualizada do débito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43055 Nr: 3741-41.2009.811.0005

 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 - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon da Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Canal - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 3741-41.2009.811.0005 – CÓDIGO: 43055

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

PARTE REQUERIDA: Maycon da Silva Martins

INTIMANDO(A, S): Requerente: Omni s/a - Crédito, Financiamento e 

Investimento, CNPJ: 92228410000102

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do 

NCPC).

DESPACHO: Vistos em correição. Considerando-se a inercia da advogada 

em dar andamento ao feito, consoante certidão de fl. 96, intime-se a parte 

autora pessoalmente por AR (endereço da inicial), bem como por edital, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do 

NCPC). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências..

Eu, Dolacy Moreira Costa - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 8 de março de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83435 Nr: 2392-32.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Elza Salete Guyss Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Certifico que em 01/03/2018 DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

deferido as fls. 70. Assim sendo intimo as partes a informarem nos autos 

acerca do cumprimento do acordo de fls. 65/66 homologado as fls. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32588 Nr: 893-52.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Velasco Silva Kroetz, Assunção Aurora Velasco 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinícius de Haro Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo de Moraes Junior - 

OAB:6208

 Intimo o autor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca do 

Ofício Nº 131/2018 e Certidão do JD da 8ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, referente a Carta Precatória Código 1231794.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122541 Nr: 4370-34.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Medeiros, Roberto Valdecir Brianti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Zanzarini Netto - 

OAB:9340/PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):Jair Medeiros

 Localidade: Zona Rural em Diamantino/MT

 Finalidade da Diligência: Avaliação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112657 Nr: 4048-48.2016.811.0005

 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 Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Flávio da Costa Aguiar

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 149 de 568



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para providências acerca do Ofício 024/2017 do 2º Serviço 

Registral de Diamantino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84342 Nr: 3516-50.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:MS n° 12.330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

certidão de fls. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34103 Nr: 2355-44.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT. Comércio de Combustível Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli, Mauro Francisco Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelir Fátima Jacobowski Geier 

- OAB:3437, Tássia de Azevedo Borges Torres - OAB:12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

devolução da Carta Precatória com certidão negativa de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117221 Nr: 1875-17.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FH Kroling - ME, Fernando Huber Kroling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Quintino Pontes - 

OAB:274.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

Certidão Negativa de fls. 37/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 2406-40.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Beatriz Angler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar planilha 

atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39923 Nr: 748-25.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Furst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

Devolução da Carta Precatória com a Citação Negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26375 Nr: 722-66.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl, Mirian Cristina Rahman Muhl

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A, Wanderley José Cardoso - OAB:6598-B

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

certidão de fls. 168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39309 Nr: 173-17.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda, Marco Aurelio 

Piacentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Bonatelli Mori, Julio César Machione 

Mori, Oswaldo Mori, Maria Inês Bonatelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar a planilha 

atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123740 Nr: 315-06.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich, Suzana Franciscato 

Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606/MT, Marcos Roberto da Silva Valentim - OAB:M T/17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado Gleba Sumidoro(zona rural)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21824 Nr: 744-61.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schmidel & Associados - Advocacia, Luiz Cláudio de 

Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A, Gobre Locação de Munk e Guindaste S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Soares de Sousa - OAB:2653/TO, EDNER 

GOULART DE OLIVEIRA - OAB:266217, Vasco Ribeiro Gonçalves de 

Medeiros - OAB:3.665-A

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar a planilha 

atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 1776-28.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gehppo Componentes Mecânicos Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Manrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aaron David Gehring - 

OAB:12331/MT, Aida Mary Gehring Pimenta - OAB:8019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

certidão de fls. 186.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3746 Nr: 267-82.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Vila Nova, Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900, Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Intimo os executados das decisões na íntegra de fls. 291/29 e 295/296, 

abaixo transcritas:

Decisão fls.291/292. Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do nome da 

parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do 

CPC/2015. Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas 

expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud. DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal. Infrutífera a providência, 

intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que indique(m) bens 

penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento .Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências.

Decisão Fls. 295/296. Vistos etc. Por versar a causa sobre direitos que 

admitem transação, designo audiência de conciliação para o dia 15 de 

maio de 2018, às 15:30 horas. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Conste a 

advertência do não comparecimento injustificado das partes à audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º, do CPC) . Intimem-se as partes por meio de seus 

procuradores. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83264 Nr: 2175-86.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Cocco Rubim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Igor Amadeu Cocco Rubin - 

OAB:8402/MT

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar planilha 

atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 82-82.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalgisa Rodrigues Santos Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo de 

05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44690 Nr: 1350-79.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Alberto Radetzke, Bruno Rocha Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 15(quinze) dias, acerca dos 

cálculos de fls. 376.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38517 Nr: 3193-50.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

petição de fls. 138/143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11745 Nr: 1715-85.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivalter de Almeida Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ely Queiroz - 

OAB:3751/MT

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar planilha 

atualizada do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89952 Nr: 2286-02.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wetec Soluções Agro Com. E rep. Ltda - MR, Luiz 

Dominicos Hoffman Weber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F H Kroling - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewsky Scheir - 

OAB:16.449/MT, Gilberto Maltz Scheir - OAB:8.848/MT, Mateus 

Eduardo de Siqueira Paese - OAB:16328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Intimação do Requerido para que fique ciente do RECURSO DE 

APELAÇÃO de fls. 124/141, e querendo apresente Contra-razões ao 

Recurso, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5263 Nr: 256-53.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Franco Marques - 
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OAB:5263 -MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14661 Nr: 813-64.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juceli Burg - ME, Juceli Burg, Plinio de Gois 

Falcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandira Rossés Espíndola - 

OAB:3.519-B

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 120359 Nr: 3435-91.2017.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA BARROS MARTINS - 

OAB:21491/O

 Intimar NADJA BARROS MARTINS procuradora do representado O D da 

R, para apresentar defesa previa no prazo de 03 dias, na forma do art. 

186, 3º do ECA.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 019/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO a solicitação da Dra.Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado , Juíza de Direito da 1ª Vara,

CONSIDERANDO a Certidão nº 1889/2018-DCI, de 08 de março de 2018, 

disponível no sistema SGPWeb,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a senhor a EVELI DAIANI DA SILVA MARTINS OJEDA 

para exercer, em comissão, o cargo de Assessor a de Gabinete II na 1ª 

Vara desta Comarca com efeitos a partir da assinatura do Termo de 

Posse, Compromisso e Exercício, que deverá ser editado e assinado após 

a publicação desta.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 08 de março de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005523-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. O. L. (RÉU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) autora acerca da devolução do 

mandado juntado no ID 12050859

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 978-68.2009.811.0037

 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: JFDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODLP

 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: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT

 Designo nova audiencia para o dia 22/03/2018, às 17h30min, ante a 

informação de que a última não se realizou em razão de não haver tempo 

hábil para a intimação do requerido via Carta Precatória. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 48145 Nr: 3522-97.2007.811.0037

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:12103

 Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 23/08/2018 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOMBARDA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000220-91.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: RODOBENS COMERCIO E 

LOCAÇO DE VEÍCULOS LTDA. EXECUTADO: BOMBARDA & CIA LTDA - 
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EPP Vistos etc. Inexistindo impugnação, autorizo a expedição de alvará, na 

forma postulada, mediante prévio cumprimento do disposto no artigo 450, 

§3º, da CNGC (Id.11114627). Cumprido o mandado de penhora e 

avaliação, no prazo normativo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 05 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000620-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BECK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000620-42.2016.8.11.0037 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LEANDRO BECK Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira 

S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face de Leandro Beck, 

objetivando a consolidação da posse e propriedade do bem descrito e 

caracterizado na petição inicial, que lhe foi oferecido em alienação 

fiduciária. Deferida e cumprida a liminar, apesar de regularmente citado por 

oficial de justiça, o requerido quedou-se inerte, não apresentando 

resposta, consoante certidão inclusa (id 11341431). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia processual, 

conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o mérito. A 

regularidade do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

constituição em mora não foram questionadas, reputando-se ausente 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte requerida, 

reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, máxime 

quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do pedido 

é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido, 

com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, e consolido nas mãos do autor 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, 

cuja apreensão liminar torno definitiva. Consolidada a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

compete às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

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

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69. Nos termos do artigo 2º do 

Decreto-lei nº 911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações 

contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário 

fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente 

de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial 

ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no 

contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito 

e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se 

houver, com a devida prestação de contas. Destarte, intime-se a empresa 

BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento para apresentar 

a devida prestação de contas, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

2º do Decreto-lei nº 911/69, sob pena da omissão ser considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, além de multa de até vinte por cento do valor 

da causa (CPC, art.77, IV e §2º); Baixe-se eventual medida judicial 

restritiva. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

19 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000918-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE BORGES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O (ADVOGADO)

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O (ADVOGADO)

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARITA SENGER ZAPPONI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000918-97.2017.8.11.0037 AUTOR: FRANCISCO JOSÉ BORGES PEREIRA 

RÉU: CLARITA SENGER ZAPPONI Vistos etc. Aguarde-se o transcurso do 

prazo convencionado entre as partes (ID11212498). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001298-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WIECHOREK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON UMBELINO NERY OAB - MT0016181A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ FERNANDO DE BASTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1001298-23.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Reintegração de 

Posse Requerente: Anderson Wiechorek Requerido: Tomaz Fernando de 

Bastos Vistos etc. Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001416-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITAL PASQUALI (EXECUTADO)

VANDERLEI PASQUALI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001416-96.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A EXECUTADO: VANDERLEI PASQUALI, VITAL 

PASQUALI Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução para Entrega de 

Coisa proposta por Sinagro Produtos Agropecuários S/A em face de 

Vanderlei Pasquali e Vital Pasquali, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, 

requerendo a homologação do acordo (id 10565763), bem como a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil. Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição 

sobre direitos passíveis de transação, homologo o acordo formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil, o 

qual produzirá efeito apenas e tão-somente entre as partes litigantes, não 

podendo obrigar terceiros não intervenientes, motivo pelo qual é 

impertinente a intimação da empresa Caramuru Alimentos S/A, devendo a 

própria parte executada providenciar a comunicação e autorização para 

efeito de liberação dos grãos depositados, incidindo o disposto na 

cláusula 06 do termo de acordo em caso de recusa pela empresa 

supracitada, sem prejuízo da propositura da ação de conhecimento 

competente para apuração de eventual responsabilidade civil da terceira. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do Código de 
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Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de 

fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001832-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1001832-64.2017.8.11.0037 (PJe) 

Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Indenização por Danos 

Morais Requerente: Juliana Gomes Ferreira Requerido: O Telhar 

Agropecuária Ltda. Vistos etc. Indefiro o requerimento de habilitação e 

levantamento de sigilo formulado pelo terceiro Dr. Marcelo Alves Campos 

eis que prescindível para efeito de cálculo dos honorários advocatícios 

vindicados, já que o objeto do acordo não integra o valor do espólio, 

tampouco há necessidade de conhecimento prévio para eventual penhora 

do crédito em futura execução de contrato de honorários. Cumprido 

integralmente o comando sentencial, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 

de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001984-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MARIO CRAUSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DULCE NOEMIA MAICA (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1001984-15.2017.8.11.0037 (PJe) 

Ação de Busca e Apreensão Requerente: Banco Itaucard S/A Requerido: 

Rogério Mário Crauss Vistos etc. Havendo cumprimento voluntário e 

inexistindo requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Autorizo o levantamento da 

quantia depositada, mediante prévia intimação da parte beneficiária, nos 

moldes do artigo 450, §3º, da CNGC. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

19 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003964-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALECIO MICHELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1003964-94.2017.8.11.0037 REQUERENTE: Henrique Alecio 

Michellon REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Intime-se a 

parte liquidante, pela derradeira vez, para retificar o memorial descritivo, 

apontando os valores a serem deduzidos na forma estabelecida pela 

sentença exequenda (itens B.4; B.5), bem como para integralizar o 

litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de citação dos 

sócios, ante a decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004250-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DE SOUSA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1004250-72.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: Edimar de Souza Neves REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Acolho a emenda apresentada (ID 10277871). 

Em razão da decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, acolho a integralização do litisconsórcio passivo 

necessário (ID 11422812). Intime-se os litisconsortes, bem como a 

empresa requerida, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para presentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 

resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000870-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOAO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (REQUERIDO)

 

Certifico que a Advogada Maria Rosa de Rezende Hoshika, OAB-MT nº 

12.102, retirou a Carta Precatória contida no Id. 12147162 para 

providências, motivo pelo qual intimo a causídica para comprovar a 

distribuição da missiva. Prazo: 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42766 Nr: 5168-79.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVEIA E LIMA LTDA -ME, CARLOS 

HERIONDES ALVES GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR P - OAB:

 Processo nº 5168-79.2006.811.0037 (Código 42766)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Requerente: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

Executado: Goveia e Lima Ltda – ME

Executado: Carlos Heriondes Alves Gouveia

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.126), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.
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Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43660 Nr: 6185-53.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA, SILVIA DIAS 

COUTINHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6185-53.2006.811.0037 (Código 43660)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Fungível convertida em 

Execução por Quantia Certa

Exequente: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

Executados: Roberto Carlos Vieira e Silva Dias Coutinho Vieira

Vistos em correição.

Inexistindo interesse na manutenção da penhora sobre o imóvel objeto dos 

embargos de terceiro (fls.272), baixe-se definitivamente a medida 

restritiva.

Penhore-se, consoante postulado pela parte credora (fls.273), inclusive 

com expedição de ofício ao órgão apontado.

Ato contínuo, avaliem-se os bens, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o 

oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148717 Nr: 3738-77.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN NIEDERAUER COELHO - ESPOLIO, MARGO DAS 

NEVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR IVO WURZIUS, VERA LUCIA 

WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NASSER RAJAB - OAB:111536/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT

 Processo nº 3738-77.2015.811.0037 (Código 148717)

 Impugnação ao Valor da Causa

Impugnante: Espólio de Renan Niederauer Coelho

Requeridos: Wilmar Ivo Wurzius e Outros

 Vistos em correição.

Tendo em vista a juntada equivocada da petição derradeira (fls.24/27), 

d i s t r i b u í d a  e m  r e l a ç ã o  a o  f e i t o  e m  a p e n s o  ( n º 

6130-92.2012.811.0037/Código 115576), certifique-se sobre a regular 

intimação da parte impugnada para manifestação.

 Após, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 10090 Nr: 191-54.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RUARO, CLEMIR LUIZ RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 Processo nº 191-54.2000.811.0037 (Código nº 10090)

Ação de Execução

Exequente: Fronteira Com. de Cereais e Repres. de Prod. Agrop. Ltda.

Executado: Domingos Ruaro

Executado: Clemir Luiz Ruaro

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para informar sobre a eventual existência de 

saldo devedor, em 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como anuência 

quanto ao integral adimplemento da dívida, com subsequente extinção 

processual.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2531 Nr: 1155-81.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENNY TEREZINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NOGUEIRA DA SILVA, FRANCISCO DE 

ASSIS DA COSTA OLIVEIRA, IVONE APARECIDA REALON OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SERGIO FEGURI - 

OAB:MT 5490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:24.771/PR

 Processo nº 1155-81.1999.811.0037 (Código 2531)

Ação de Execução Forçada de Título Extrajudicial

Exequente: Jenny Terezinha Costa

Executados: Ailton Nogueira da Silva e Outros

Vistos etc.

Os bens sociais pertencentes às pessoas jurídicas Etermat Materiais de 

Construção e Reolon Oliveira & Cia Ltda não respondem pelas dívidas dos 

sócios, exceto se houver desconsideração da personalidade jurídica, 

observado o procedimento legal (CPC, art.133 a art.137).

Destarte, indefiro o requerimento de penhora e remoção sobre os bens 

sociais das empresas não executadas.

Intime-se a parte exequente para indicar bens dos devedores passíveis de 

penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório, nos 

moldes do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16497 Nr: 1703-38.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI COLOMBELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Processo nº 1703-38.2001.811.0037 (Código nº 16497)Cumprimento de 

SentençaExequente: Luiz Mazzonetto RavanelloExecutado: Ulrich Sigmar 

WaldowVistos em correição.A questão relativa à multa diária não foi 

objeto de deliberação pelo TJMT, já que o recurso não foi sequer 

conhecido, sob o fundamento de supressão de instância, justamente 

porque a matéria não foi decidida pelo juízo de primeiro grau, violando o 
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princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.Não há que se falar, 

por conseguinte, em preclusão judicial, tampouco em questão 

incontroversa.Assim, passo a deliberar sobre a pertinência da cobrança 

da multa.A multa só foi fixada, em termos que permitisse sua execução, 

em 10 de setembro de 2015, com determinação expressa de intimação da 

instituição financeira para cumprir a ordem judicial (baixa da hipoteca), no 

prazo de 10 (dez) dias (fls.186).Note-se que a decisão foi clara ao 

consignar que a multa diária incidiria “caso a baixa da penhora não seja 

feita e comprovada pelo Banco no prazo de 10 dias” (trecho transcrito da 

decisão, fls.186).O Juízo, evidentemente, valeu-se da prerrogativa 

prevista no artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil, que permite até 

mesmo a exclusão da multa.Referida decisão não foi objeto de pleito 

recursal.Ocorre que, por ocasião da prolação da decisão, a hipoteca já 

havia sido baixada, conforme se infere da singela leitura da matrícula 

imobiliária (fls.195).A primeira decisão (fls167) não tem o condão de 

permitir a cobrança de multa, eis que não há juridicidade na fixação de 

cominação de penalidade processual genérica. Assim, somente após a 

integralização pela decisão subsequente (fls.186), inclusive com 

reabertura de prazo, haveria possibilidade de cobrança, em caso de 

descumprimento.Portanto, não há multa a ser executada, eis que por 

ocasião de sua fixação concreta (fls.186), a obrigação de fazer já havia 

sido adimplida.Intimem-se as partes. Em seguida, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 21000 Nr: 2367-35.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO - ESPOLIO, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, SIDNEI 

POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

EDMUNDO MARCELO CARDOSO - OAB:3.449-MT, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES - OAB:6.866, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - 

OAB:3.449-MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Processo nº 2367-35.2002.811.0037 (Código nº 21000)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Edmundo Marcelo Cardoso

Executado: Espólio de Sidnei Polato

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Edmundo Marcelo 

Cardoso em face de Espólio de Sidnei Polato, qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte executada noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito. Instado a manifestar-se sobre a eventual existência de 

saldo devedor, com a advertência expressa de que o silêncio valeria pela 

inexistência (fls.411), o exequente quedou-se inerte, consoante certidão 

inclusa (fls.420).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17429 Nr: 2296-67.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:MT-7597-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 2296-67.2001.811.0037 (Código nº 17429)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Antônio Carlos de Barcelos

Executado: Roberto Zanoni

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Antônio Carlos de 

Barcelos em face de Roberto Zanoni, qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito (fls.303).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23984 Nr: 830-67.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO POLATO, IVANILSA DE 

CÁSSIA CUSTÓDIO POLATO, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES - 

OAB:6.866, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, EDMUNDO 

MARCELO CARDOSO - OAB:3.449-MT, GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 

12900, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Processo nº 830-67.2003.811.0037 (Código nº 23984)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Edmundo Marcelo Cardoso

Executados: Carlos Alberto Polato e Outros

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Edmundo Marcelo 

Cardoso em face de Carlos Alberto Polato e Ivanilsa de Cassia Custodio 

Polato, qualificados nos autos em epígrafe.

A parte executada noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito. Instado a manifestar-se sobre a eventual existência de 

saldo devedor, com a advertência expressa de que o silêncio valeria pela 

inexistência (fls.453), o exequente quedou-se inerte, consoante certidão 

inclusa (fls.462).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14081 Nr: 2252-82.2000.811.0037

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRENOMAT-DRENAGEM E IRRIGAÇÃO MATO GROSSO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivani Tomazzi Dalla Nora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 
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- OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº 2252-82.2000.811.0037 (Código nº 14081)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Drenomat Drenagem e Irrigação Mato Grosso

Executado: Ivani Tomazi Dalla Nora

Vistos em correição.

Intime-se o exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código 

de Processo Civil, em 5 (cinco) dias.

Intime-se o executado, por intermédio do respectivo mandatário legal, para 

apresentar o endereço de seu cônjuge, em 5 (cinco) dias, advertido de 

que, se não cumprir com exatidão a decisão jurisdicional, a omissão será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta, nos moldes do artigo 77, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Aportando a informação, intime-se na forma do artigo 842 do Código de 

Processo Civil.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 1º de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158749 Nr: 8471-86.2015.811.0037

 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): ENIO RODRIGUES PADILHA

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

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para se manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133886 Nr: 5914-63.2014.811.0037

 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: MED FORMULA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS 

VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162276 Nr: 1364-54.2016.811.0037

 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: ELLEN MAYARA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DONIZETI PACHECO DA SILVA, JOSÉ 

VILSON FARIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:MT/19878/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120592 Nr: 3079-39.2013.811.0037

 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: RUI ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB:SP/ 

96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifeste acerca do prosseguimento do feito. 

Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59180 Nr: 6776-44.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Em cumprimento a determinação contida no penúltimo parágrafo da 

decisão de f. 108, INTIMO os(as) advogados(as) das partes para 

comparecerem na oralidade retro designada, bem como para que tragam 

as partes e testemunhas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106818 Nr: 7718-42.2009.811.0037

 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: YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRONCHETTI - 

OAB:25819/RS, DAVID PEREIRA GARCIA JUNIOR - OAB:10754-A MT, 

FABRIZIO CAMERINI - OAB:44585/RS, MARIANA MARTINS NUNES - 

OAB:75932/RS, Mauricio Ayres Ramos - OAB:OAB/RS 64.015, 

MAURICIO MARQUES SBEGHEN - OAB:62175/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE SOUZA 

SANTOS - OAB:10.574/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT

 Em cumprimento a determinação contida no penúltimo parágrafo da 

decisão de f. 158, INTIMO os(as) advogados(as) das partes para 

comparecerem na oralidade retro designada, bem como para que tragam 

as partes e testemunhas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 189323 Nr: 3563-15.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAGRÃOS COMERCIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA BOA ESPERANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RAFAEL GARCIA - 

OAB:MT/ 17500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Autos nº 3563-15.2017.811.0037 (Código 189323)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Comarca de Cuiabá (MT)

Vistos em correição.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo a audiência para as oitivas 

das testemunhas Vagner Luiz Batista Viana, Ênio Rodrigo Martins e Roque 

Cauduro para a data de 21 de março de 2018, às 15h00min.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).
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 A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Intimações pertinentes (CPC, art.261, §2º).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 200648 Nr: 8771-77.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARY CRUZ MENIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES LUIZ MENIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE STANISEWSKI 

- OAB:12972/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8771-77.2017.811.0037 (Código nº 200648)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT

Vistos etc.

Designo audiência para inquirição da testemunha Dirce Konzen, para a 

data de 14 de março de 2018, às 13h30min.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Intimações pertinentes (CPC, art.261, §2º).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. (CPC, art.455, §1º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 103320 Nr: 2398-40.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITROBRAS IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FERNANDA SASON 

LENZI - OAB:35.331/PR, EDGAR LENZI - OAB:28579/PR, HAMILTON 

MAIA DA SILVA FILHO - OAB:42193, HELTON KRAMERLUSTOZA - 

OAB:42.175/PR, SELMA PACIORNIK - OAB:37.738/PR, WILLIAN 

MOREIRA CASTILHO - OAB:32557/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição,

Intime-se a parte requerida pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) 

dias, colacionar a minuta do acordo firmado entre as partes, sob pena de 

prosseguimento da execução.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 148342 Nr: 3619-19.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA 

TELEFONICO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEMARKETING 

LTDA - ME, ELIANE PAULA DA SILVA COBRANÇA (EPS ASSESSORIA DE 

COBRANÇA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA DE OLIVEIRA - 

OAB:18817/O, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CASSEMIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SP/153.170, TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128137 Nr: 1070-70.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDPX, ROSA MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT/17497

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (requeido), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136431 Nr: 7901-37.2014.811.0037

 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: SAMIR RUVIARO TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRE MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o embargado, para 

manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110000 Nr: 322-09.2012.811.0037

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão de fls. 93, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161083 Nr: 872-62.2016.811.0037

 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: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICO DA ROCHA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 

21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram localizados vários endereços em nome do requerido, 

conforme p. 46/47, deste modo, intimo a parte autora para indicar em qual 

endereõ o mandado de busca e apreensão deverá ser cumprido, devendo 

no mesmo ato providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, 

nos termos do Provimento 007/2017-CGJ, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164571 Nr: 2474-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: MARCELO SALVI - 

OAB:40989, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte AUTORA seja intimada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários completo 

(agência), para fins de transferência de valores

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149998 Nr: 4395-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte AUTORA seja intimada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários 

completos(agência), para fins de transferência de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61740 Nr: 1238-48.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458, ROGERS A 

CORSO - OAB:46555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Visto,

Para adequação da pauta deste Juízo, redesigna-se a audiência 

aprazada, para o dia 14 de março de 2018 as 15h00min.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 2721-89.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO T. MAEDA - 

OAB:20912

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p.235/237, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67779 Nr: 7585-97.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COTRIMAC- COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, PATRICIA LUCIANA 

GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 13.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 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.: 166557 Nr: 3454-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO TOMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES 

NOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO PORTES DE 

ALMEIDA - OAB:SP 75.579, VANESSA JOAQUIM - OAB:SP 326.375

 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 

penhora, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161731 Nr: 1133-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HART HART LTDA, MARCELO ANTONIO HART

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

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 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 

intimação de penhora, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155383 Nr: 6924-11.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON LOPES E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 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 

penhora, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 17516 Nr: 2393-67.2001.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 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 

avaliação do veículo, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178788 Nr: 9998-39.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV, HELENA CHUPROV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0, 

RAFAELLE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31919 Nr: 172-72.2005.811.0037

 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: SUPERMERCADO PARATI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL - ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210--A-MT, RAFAEL 

COSTA BERNARDELLI - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138843 Nr: 9588-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov, AKSINIA RIJKOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106019 Nr: 5058-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRO CASALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:MS 9.523, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:16311-B-MS, 

FABIANE TAGLIARI - OAB:PR 64.033, FERNANDA TAGLIARI - 

OAB:14776-A/MS, HEITOR CAETANO BEMVENUTTI HEDEKE - OAB:, 

MARIO KRIEGER NETO - OAB:8087/MS, RODOLPHO BENVENUTTI LIMA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento 679/680, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104522 Nr: 3503-52.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. F. SOLANI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINE VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSANGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:8.764-E, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151590 Nr: 5078-56.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lozar Reutov, AKSINIA RIJKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151960 Nr: 5254-35.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA FOMENTO MERCANTIL LTDA, GIOVANI 

DADALT CRESPANI, ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, SILVIA COUTINHO PEDROSO - OAB:SP 315.772, 

VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 203905 Nr: 1237-48.2018.811.0037

 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: JUAREZ MARCOS DA SILVA, LUCIANA BASSO 

OTTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Nesse compasso, o Estado-juiz posterga a análise do pedido liminar, para 

o momento posterior a manifestação da parte embargada.Cite-se a parte 

embargada, na pessoa do advogado constituído nos autos principais 

(art.677 § 3º do CPC), para se manifestar no prazo legal.Após, intime-se a 

parte embargante para manifestar-se no prazo legal.Outrossim, de acordo 

com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição entre as partes, designa-se o dia 10/05/2018 às 

14h30min, para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a 

sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”.Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente.Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.Intime-se. Cumpra-se. Expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 203549 Nr: 1086-82.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE OTTONELLI, ELIANA PIRES DUARTE 

OTTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PONTES JUNIOR - OAB:10.772/MT, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 "Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz recebe os embargos opostos 

pela parte executada, sem efeito suspensivo. Intime-se a parte embargada 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 

920 do Código de Processo Civil.Após, intime-se a parte embargante para 

manifestar-se no prazo legal.Outrossim, de acordo com o art. 3º, §3º, do 

CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo 

ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na audiência 

inicial. Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição entre as 

partes, designa-se o dia 10/05/2018 às 15h00min, para sessão de 

conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”.Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000997-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000997-42.2018.8.11.0037 EMBARGANTE: LEO NUNES EMBARGADO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Primeiramente, proceda-se à 

associação do feito aos autos principais de execução fiscal. Compulsando 

detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada 

comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias in albis, intime-se a 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 e o Provimento nº 43/2014-CGJ. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158146 Nr: 8179-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

 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:

 Processo nº: 8179-04.2015.811.0037 (Código 158146)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca impugnação à execução.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135517 Nr: 7196-39.2014.811.0037

 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: ALEXANDRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 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

 Processo nº: 7196-39.2014.811.0037 (Código 135517)

Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 
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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, 08 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152776 Nr: 5724-66.2015.811.0037

 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: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para RECONHECER a isenção de ICMS nas 

operações decorrentes das notas fiscais nº 5286 - fls. 139/140, nº 5287 – 

fls. 141/142, nº 5288 – fls. 143/144, nº 5292 – fls. 145/146, nº 5295 – 

150/151, nº 5296 – 152/153, nº 5298 – 155/156, nº 5302 – 105/107, nº 

5303 – 171/172, nº 5305 – 177/178, nº 5306 – 114/115, nº 5307 – 

117/118, nº 5308 – 109/110, nº 5449 – 212/213, nº 5450 – 215/216, nº 

5663 – 70/71, nº 5664 – 73/74 e nº 5665 – 76/77 e, via de consequência, 

DECLARAR NULO o aviso de cobrança fazendário nº 289002/76/68/2010, 

datado de 23/11/2010, apenas em relação às notas fiscais acima 

apontadas.Custas e honorários advocatícios pelo requerido, que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.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.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 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, 08 de março de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120267 Nr: 2741-65.2013.811.0037

 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: DORIVAL AGULHOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA ALESSANDRA FACHIN 

PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO KATO 

FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 

- OAB:PROC.

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para RECONHECER a isenção de ICMS nas 

operações decorrentes das notas fiscais nº 1004 - fls. 48; nº 1005 – fl. 

50; nº 1006 – fl. 52; nº 1007 – fl. 54; nº 1008 – fl. 56; nº 1010 - fl. 58; nº 

1011 – fl. 60; nº 1012 – fl. 62; nº 1013 – fl. 64; nº 1014- fl. 66; nº 1015 – fl. 

68; nº 1016 – fl. 70; nº 1017 – fl. 72; nº 1018 – fl. 74; nº 1019 – fl. 76; nº 

1020 – fl. 78; nº 1020 – fl. 80; nº 1022 – fl. 82; nº 1023 – fl. 84 e nº 1024 – 

fl. 86 e, via de consequência, DECLARAR NULO aviso de cobrança 

fazendário nº 289033/76/68/2010, bem como qualquer ato de cobrança 

dele decorrente.Custas e honorários advocatícios pelo requerido, que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.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.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 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, 08 de março de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36291 Nr: 4278-77.2005.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON JAIR DOS PRAZERES, ILAINE 

MARIA ZART DOS PRAZERES, IVANYA MARIA DA SILVA, SANDRA 

JACOB DO CARMO, EDNA XAVIER DE SÁ, JOSUÉ PEREIRA SANTANA, 

JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA, ROSANA CRISTINA VOIGT BERALDO, 

CLAUDIA ELIANDRA DA SILVA, RICARDO RODRIGUES ANTUNES, MARIA 

MAIRA RODRIGUES, CLASI ANTÔNIA FRANKEN, ROGÉRIO MACHADO 

VIANA, CLEVERSON JÚNIOR TABORDA, RONALDO QUEIROZ GARCIA, 

JUSCINEI FERREIRA DE LIMA, GEOVANI GONÇALVES FORTES, NILVACI 

MARQUES DA SILVA, PAULO ROBERTO MELARA, CLEBER MARTINS, 

ARY DANTAS DE MEDEIROS, ELIOENAI OLIVEIRA REIS, JOLIDA 

WOLSCHICK, TIAGO FORTES DA SILVA, VANDERLEY RAMOS DOS 

SANTOS, NOEMIA MARTA FRANKEN MELARA, ELENICE ALVES DE 

ALMEIDA FORTES, ALCINEY LUIZ RODRIGUES, SANDRA BARIVIERA, 

MÁRCIA APARECIDA DA SILVA GARCIA, MANOEL JOSÉ DE SOUZA 

PINTO, VERENICE FÁTIMA OLIVEIRA DE LIMA SOUZA, RONAS ATAÍDE 

PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº: 2005/511 (Código 36291)

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, 08 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128414 Nr: 1330-50.2014.811.0037

 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: ARMANDO FRITZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:MT 10.151, THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para ANULAR o crédito tributário decorrente do termo de 

apreensão e depósito nº 1068486-4 número de controle 199726078, no 

valor de R$ 18.218,05 (dezoito mil, duzentos e dezoito reais e cinco 

centavos), em nome do requerente.Confirmo a liminar de fls. 130/131.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.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.Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 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, 08 de março de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27187 Nr: 30-05.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAS NUNES PEREIRA, JORGE PEREIRA DA 

SILVA, ODAIZA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 
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OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Processo nº: 30-05.2004.811.0037 (Código 27187)

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, 08 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197588 Nr: 7576-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LOURENÇO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Zorzenon Niero - 

OAB:OAB/SP 214.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7576-57.2017.811.0037 (Código 197588)

Vistos em correição.

Recolhidas as diligências pela parte requerente, proceda-se conforme 

requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124926 Nr: 7491-13.2013.811.0037

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE 

PRIMAVERA DO LESTE - SINSSPP - LESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS VIGILANTES VIGIAS E 

GUARDAS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - 

OAB:, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Processo nº 7491-13.2013.811.0037 (Código 124926)

Vistos em correição.

 Permaneçam os autos suspensos até o julgamento de conflito de 

competência pelo E. STJ.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37323 Nr: 5237-48.2005.811.0037

 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): ERALDO GONÇALVES FORTES, GEOVANI 

GONÇALVES FORTES, ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, ULISSES DYSARSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 Processo nº: 5237-48.2005.811.0037 (Código 37323)

Vistos.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para manifestação, conforme requerido na petição retro.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68197 Nr: 507-18.2010.811.0037

 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: JANAINA PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MOREIRA DOS SANTOS, ESCOLA 

ESTADUAL JOÃO RIBEIRO VILELA, SEDUC (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE - OAB:

 Processo nº 507-18.2010.811.0037 (Código 68197)

 Vistos em correição.

Defiro a produção da prova testemunhal.

Fixo como pontos controvertidos o nexo de causalidade entre a conduta 

narrada e os danos, bem como a ocorrência de dano moral.

Assim, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

22/05/2018 às 15:30.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, fica 

desde deferido o pedido. Proceda-se à intimação pessoal da parte que for 

prestar depoimento pessoal.

Intimem-se as partes, bem como seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

As testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes assistidas por 

advogado deverão trazer suas testemunhas ao ato processual 

independente de intimação realizada pelo Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153641 Nr: 6085-83.2015.811.0037

 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: MARIO ANTONIO SALVATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6085-83.2015.811.0037 (Código 153641)

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.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163638 Nr: 2038-32.2016.811.0037

 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: MILTA DA CRUZ BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2038-32.2016.811.0037 (Código 163638)

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, 09 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011519-82.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERBI LUIZ DE LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H V S MUDANCAS, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011519-82.2013.8.11.0037 REQUERENTE: GERBI LUIZ DE 

LUCAS REQUERIDO: H V S MUDANCAS, TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA - ME Vistos, Expeça-se alvará judicial de liberação ao credor, do 

valor parcial do débito, objeto de bloqueio via bacenjud (R$ 570,48), 

conforme requerido. Manifeste a parte credora, em 30 dias, requerendo o 

que entender de direito em relação ao saldo devedor remanescente. P. 

Leste-MT, 09 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011697-31.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PEREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN JUNIOR DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

ALBERTO RIBEIRO MARIANO JUNIOR OAB - BA29236 (ADVOGADO)

FILIPE GOES PINHEIRO OAB - BA29769 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE-MT, CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500-1100 CARTA DE INTIMAÇÃO PRIMAVERA DO LESTE 

, 9 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de reclamada, para CIÊNCIA da 

SENTENÇA em anexo, proferida nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. Processo: 8011697-31.2013.8.11.0037 Valor da Causa: R$ 

15.279,80; Parte Autora: Nome: LUCINEIA PEREIRA DE ARAUJO Endereço: 

Rua CASTELO BRANCO, 191, PONCHO VERDE II, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 Parte Ré: Nome: JEAN JUNIOR DOS SANTOS - ME 

Endereço: Rua HORTENCIA FREIRE MACHADO, 111, JARDIM SAO JOSE, 

MOCOCA - SP - CEP: 13736-620 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. NOEMIA 

KLEIN FERNANDES Auxiliar Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011350-61.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILO ROQUE CHAPARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS WEBERTON RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011350-61.2014.8.11.0037 EXEQUENTE: DARCILO ROQUE 

CHAPARINI EXECUTADO: RUBENS WEBERTON RODRIGUES DA SILVA 

Vistos, Expeça-se alvará de liberação ao credor do valor parcial 

bloqueado via bacenjud (R$ 534,63), com acréscimos, conforme 

solicitado. Segue anexo consulta NEGATIVA sobre declarações de 

imposto de rende do executado. Segue pesquisa RENAJUD sobre 

veículos. Adianto que não defiro bloqueio no sistema, mas apenas 

penhora física desde que o veículo objeto de penhora esteja na posse do 

devedor. Quanto ao pedido de inserção do nome do devedor nos órgãos 

de restrição ao crédito, indefiro como providência do Juizo, visto que a 

providência é tangível à parte interessada. Manifeste-se o credor, em 15 

dias. P. Leste-MT, 09 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU NICOLAU HILBIG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010897-95.2016.8.11.0037 REQUERENTE: IRINEU NICOLAU 

HILBIG REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista que noticiado o cumprimento 

voluntário da obrigação após a efetivação do bloqueio de valores do erário 

(Id 12140917), revogo a determinação para expedir alvará (decisão no Id 

11927665), bem como mantenho, por ora, a quantia de R$ 300,00 

vinculada ao processo. Solicite-se Parecer Técnico do NAT, para que se 

pronuncie sobre a relevância terapêutica e a urgência do pedido 

complementar de Ressonância nde orbitas (encéfalo), encaminhando-se 

todas as peças deste feito. Com a resposta, promova-se a imediata 

conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 9 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005195-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEMARA CARDOSO DOS SANTOS (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005195-59.2017.8.11.0037 REQUERENTE: NILCEMARA 

CARDOSO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Cumpra-se 

sentença homologatória do acordo, expedindo-se o respectivo alvará. 

Após, dê-se baixa nos autos. P. Leste-MT, 09 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001182-80.2018.8.11.0037 REQUERENTE: KEILA CONCEIÇÃO 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de 

fazer proposta por KEILA CONCEIÇÃO DA SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (todos 

qualificados na petição inicial), em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para submeter o(a) requerente/substituído(a) 

ao(s) procedimento(s) indicado(s) (Angiografia de retina, Fotocoagulação 

a laser de argônio e Retinografia coloide), além de outros tratamentos 

decorrentes da doença, via Sistema Único de Saúde. Relata na petição 

inicial que é portador de Diabetes, a qual provocou alterações visuais em 

ambos os olhos (CID-10 H36.0; CID-10 H35.0); a situação é de urgência, 

pois há risco da perda definitiva da visão; é hipossuficiente econômica, 

porque não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os 

custos do tratamento; procurou obter a prestação de saúde 

administrativamente, porém o Poder Público se manteve inerte, bem como 

não sinalizou um prazo para a realização do tratamento. O Núcleo de 

Apoio Técnico concluiu o seguinte: “1. Da patologia: Consta nos autos 

documento de origem médica atestando a patologia, porém não constam 

exames complementares. 2. Área médica do pleito: Oftalmologia 3. Motivo 

do pleito: Demora / não fornecimento pelo SUS. 4. Quanto ao pedido: 

Constam cópias de protocolos indicando que os procedimentos foram 

solicitas via SUS. 5. Quanto à pertinência do pedido: Os procedimentos, 

tanto exame, quanto o terapêutico podem estar indicados nos casos de 

Retinopatia diabética, porem é recomendado que os mesmos fossem 

indicados e pedidos por oftalmologista, especialmente pelo especialista 

retinólogo. 6. Quanto à urgência do procedimento: pode haver URGÊNCIA 

na realização deste (s) procedimento(s), tendo em vista o risco de perda 

definitiva da visão, portanto recomendamos que pelo menos a paciente 

seja encaminhada a um especialista oftalmologista com brevidade e este 

oriente quais exames e procedimentos serão necessários e a ordem em 

que devem ser feitos.” (Parecer Técnico/NAT nº 351/2018, Id 12099200). 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, 

na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 

de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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. (…) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, 

notadamente pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr. Rafael Amaya 

Estevez, CRM/MT 4945 (Id 12046040), que indica a necessidade da 

Angiografia de retina e da Fotocoagulação a laser em ambos os olhos. 

Igualmente, visualiza-se, de forma indireta, a indicação médica para todos 

os procedimentos requeridos na exordial, inclusive a Retinografia coloide, 

os quais estão materializados nos respectivos protocolos de solicitação 

perante a Central de Regulação do SUS (Id 12045622), uma vez que foi 

suficiente para o próprio SUS aceitar todos os pedidos no âmbito 

administrativo e promover o encaminhamento/inclusão das prestações de 

saúde em sua central de regulação de vagas, sobejando atendido tal 

requisito, também por este prisma. Não obstante a indicação do NAT para 

que a paciente seja inicialmente encaminhada a um especialista em 

oftalmologia, tal providência se revela despicienda porque o médico 

supraidentificado é um conhecido oftalmologista nesta cidade de 

Primavera do Leste/MT, em situação regular perante seu órgão de classe, 

conforme demonstrou a consulta efetuada no portal do Conselho Federal 

d e  M e d i c i n a  ( U R L :  h t t p s : / / p o r t a l . c f m . o r g . b r / i n d e x . p h p ?

option=com_medicos#buscaMedicos). No que diz respeito ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo risco de 

perda definitiva da visão, declarado pelo médico, bem como pelo tempo 

mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, se ao final a sentença 

for favorável ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua 

condição agravada, talvez irremediavelmente. Ainda, pondera-se que o 

próprio NAT apontou que “(...) pode haver URGÊNCIA na realização 

deste(s) procedimento(s) (...)”. Ademais, destaca-se que o(a) 

requerente/substituído(a) buscou referido(s) procedimento(s) perante o 

SUS em 26.01.2018, sem êxito (vide Protocolo de Entrada/Formulário de 

Solicitação de Procedimentos na Central de Regulação deste Município, Id 

12045622), portanto, há mais de 1 (um) mês, não se podendo penalizar 

o(a) requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde e 

determinar que aguarde indefinidamente a dispensação de um 

medicamento, de uma consulta ou de um procedimento médico-hospitalar. 

Diante desse panorama, conclui-se que se a prestação de saúde, naquela 

data, foi eletiva, adquiriu caráter de urgência/emergência, em razão do 

tempo decorrido desde então. No mais, protelar o tratamento requerido, 

implicaria, em última análise, em desperdício de recursos públicos, haja 

vista a eventual necessidade de repetição dos procedimentos já 

realizados. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: 

adotar as providências necessárias para disponibilizar a KEILA 

CONCEIÇÃO DA SILVA (qualificado(a) na petição inicial), no prazo de 5 

(cinco) dias, o(s) procedimentos(s) Angiografia de retina, Fotocoagulação 

a laser de argônio e Retinografia coloide (inclusive o transporte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 165 de 568



necessário), além dos demais tratamentos posteriores decorrentes da 

doença, que se fizerem necessários, conforme requerido na petição inicial 

(desde que acompanhada da necessária justificativa médica e não seja 

ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, 

no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000317-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA HAGEMANN LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000317-91.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANA CLAUDIA 

HAGEMANN LOPES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Evidenciada a necessidade 

superveniente da Eletroneuromiografia dos membros superiores, também 

corroborado pelo Parecer Técnico do NAT (a partir do Id 10329572), 

impõe-se o deferimento da tutela complementar. Ademais, considero que o 

exame consiste em meio apto a concretizar a continuidade do tratamento, 

sendo, pois, um corolário lógico para conhecimento/confirmação do 

diagnóstico e definição do tratamento mais adequado ao(à) paciente. No 

que tange ao dano potencial, também está delineado pelo tempo legal 

mínimo de trâmite processual. Ainda, consta dos autos que a consulta, 

além dos demais exames (ressonâncias do joelho esquerdo e da coluna 

lombossacra), da qual adveio o pedido médico para a Eletroneuromiografia 

em comento, foi solicitada ao SUS ainda em 04.03.2015 (Id 4732813), 

tendo sido realizada somente em decorrência do provimento jurisdicional 

antecipado. Dessa forma, não se pode penalizar o(a) 

requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde e determinar 

que aguarde a dispensação de um medicamento, de uma consulta ou de 

um procedimento médico-hospitalar indefinidamente. No mais, protelar o 

tratamento requerido, implicaria, em última análise, em desperdício de 

recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de repetição dos 

procedimentos já realizados. Por fim, a soma do(s) procedimento(s) já 

realizado(s) e do exame ora requerido, a priori, não ultrapassa a quantia 

equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, mantendo-se o processo 

inserto, por ora, no âmbito da competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos fundamentos da(s) 

decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de mérito, defiro a tutela 

de urgência satisfativa complementar, para cominar ao(s) réus(s) a 

obrigação de adotar todas as providências para disponibilizar a ANA 

CLAUDIA HAGEMANN LOPES (qualificado(a) nos autos do processo), no 

prazo de 30 (trinta) dias, o exame: Eletroneuromiografia dos membros 

superiores, conforme a indicação médica, sob pena de sequestro de 
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numerário para satisfação pelo setor privado (art. 297 do CPC). Faculto 

ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima para cumprimento 

desta decisão. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na pessoa dos 

respectivos Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por carta 

precatória, e no municipal, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis 

na Secretaria Judiciária), para cumprimento da tutela de urgência 

complementar ora deferida. Faculto a manifestação do(s) réu(s), 

especificamente sobre o tratamento ora deferido, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINO JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001206-11.2018.8.11.0037 REQUERENTE: DALVINO JESUS 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e 

danos morais. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 02/07/2018, às 10h20min, ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. O 

reclamante assevera ter usufruído dos serviços prestados pela 

reclamada, sob o plano Smart Vivo Controle, relacionado aos terminais 

(66)99634-5949 e (66)99606-4514. Afirma que em dezembro de 2016, 

procedeu administrativamente o cancelamento dos planos equivalente aos 

terminais telefônicos supracitados. Contudo, não obtivera êxito em 

decorrência da burocracia empregada pela reclamada, posto que o 

serviço ficou ativo até meados do mês de fevereiro de 2017. Alega que no 

mês de março de 2017 teve os planos anteriores cancelados e migrado 

para o plano pré pago, motivado pela reclamação protocolada no Procon 

no dia 28/03/2017. Porém, a reclamada informou que as faturas dos 

meses posteriores à dezembro de 2016 não poderiam ser cancelados 

devido à ausência de protocolo de solicitações de cancelamento ante a 

reclamada. Não obstante, o reclamante retornou ao Procon no dia 

29/03/2017 com os referidos protocolos e intermediaram e cancelaram as 

três faturas que por ora não foram adimplidas pelo reclamante, qual seja, 

meses de janeiro, fevereiro de março de 2017. Assevera que no mês de 

setembro de 2017, foi impedido de adquirir crédito em um determinado 

estabelecimento comercial motivado pela suposta inadimplência e 

consequentemente a negativação perante a ré, sob informações de duas 

faturas em aberto no mês de abril de 2017. Aduz que entrou em contato 

com a reclamada e foi informado de que as faturas em aberto estão 

vinculadas às linhas telefônicas móveis citadas anteriormente, posto que o 

único meio de excluir seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao 

crédito seria o adimplemento dos débitos existentes. Por fim, pretende a 

parte reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão imediata 

seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao crédito (SPC/SERASA), 

até o deslinde final deste litígio. É o relato. Decido. Pois bem. Os 

documentos carreados aos autos, sendo a reclamação protocolada no 

Procon (id. n°12063318), extrato da negativação do Serasa (id. 

n°12063342) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação, presumem a plausibilidade do direito invocado. Analisando o 

protocolo de reclamação do dia 28 de março de 2017, houve acordo entre 

as partes no sentido de haver a migração do plano vivo controle para o 

plano pré pago. Vale ressaltar que no dia 29 de março de 2017 a 

reclamante entrou em contato com a reclamada por intermédio do Procon 

sendo que pactuaram um novo acordo, visto que as faturas em aberto do 

mês de janeiro, fevereiro e março de 2017 foram isentas. Assim, o vínculo 

contratual com a reclamada foi supostamente encerrado no mês de março 

de 2017, conforme relato das reclamações protocoladas no Procon. 

Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. O perigo de dano 

de difícil reparação é inerente ao fato de que a negativação produz efeitos 

nefastos ao conceito creditício da pessoa. Não há que se falar em perigo 

de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente 

ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte reclamante Dalvino Jesus dos Santos, 

portador do CPF 019.187.211-30 e RG 019.187.211-30, sob contrato e 

n°0296049976, na importância de R$33,60(...) e R$265,76(...), dos órgãos 

de cadastro de inadimplentes SPC/SERASA e demais órgãos de proteção 

ao crédito, devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos 

de restrição ao crédito respectivos. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Intimo a parte autora na 

pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos 

do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera do Leste-MT, 08 de março de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011015-08.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEISON SERGIO RAMOS GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON UMBELINO NERY OAB - MT0016181A (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011015-08.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: NEISON SERGIO 

RAMOS GREGORIO EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

11.304,12 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010828-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010828-63.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: WAGNER MOREIRA 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

6.885,33 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012273-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLANDREIA MELANIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM - LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

BRITISH AIRWAYS PLC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ELIANA ASTRAUSKAS OAB - SP80203 (ADVOGADO)

ALESSANDRA ARCE FRETES OAB - MS15711 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012273-19.2016.8.11.0037 REQUERENTE: FLANDREIA 

MELANIA DE ANDRADE REQUERIDO: TAM - LINHAS AÉREAS S/A, BRITISH 

AIRWAYS PLC Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor da condenação, resultando em saldo de R$ 9.176,40 

(...), conforme extrato juntado no id. 11940166 (...) a titulo de pagamento, o 

qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou 

dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do 

presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, 

a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), para 

zerar a conta, conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Indevidos honorários da 

execução, pois inaplicável a disposição a respeito, prevista no art. 523, § 

1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012274-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM -LINHAS AEREAS S/A (EXECUTADO)

BRITISH AIRWAYS PLC (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALESSANDRA ARCE FRETES OAB - MS15711 (ADVOGADO)

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012274-04.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: ANDRE LUIZ BOMFIM 

EXECUTADO: TAM -LINHAS AEREAS S/A, BRITISH AIRWAYS PLC Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário dos valores de 

R$ 5.318,47 (...) e 4.162,87 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido 

(desde que este tenha procuração com poderes especiais para receber e 

dar quitação). Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a 

disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 

9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012223-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON CLEITON DA SILVA BEDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA OAB - MT0022436A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012223-90.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: EBERSON CLEITON 

DA SILVA BEDIN EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

6.191,27 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004408-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004408-30.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: MARCELO ALVES 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) exequente e anuída 

pelo executado (Id’s 12047884 e 12117585, respectivamente), para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a devida baixa. 

Cumpra-se Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011454-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MAROSTICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BOM MAROSTICA OAB - PR62271 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011454-82.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO 

MAROSTICA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário dos valores de R$ 4.403,04 (dano moral, sem a compensação 

do valor da fatura reconhecida como devida na sentença) e R$ 660,46 

(honorários de sucumbência), depositados em conta judicial única do 

TJMT. O autor consignou em juízo o valor de R$ 4.070,00 (...), reconhecido 

como devido à reclamada, a título de pagamento da fatura de abril/2016. 

Os credores indicaram dados para a emissão dos alvarás. Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato os alvarás ao 

reclamante, na conta indicada no Id 11689345, de forma a zerar as 

contas, dos valores de R$ 4.403,04 (...) e R$ 660,46 (...), a título de 

pagamento da condenação. Expeça-se de imediato o alvará à reclamada, 

na conta indicada no Id 11213353, de forma a zerar a conta, do valor de 

R$ 4.070,00 (...), a título de pagamento da fatura de abril/2016, consignado 

em juízo, pela parte reclamante. Atenho-me, nessas deliberações, às 

petições das partes constantes dos Id’s 11213353 e 11399426 

(reclamada) e 11689345 (reclamante), que são consentâneas. Indevidos 

honorários da execução, pois inaplicável a disposição a respeito, prevista 

no art. 523, § 1º, do CPC, já que a Lei 9.099/95 tem regra própria nos 

artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se o 

presente feito, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 8 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003496-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003496-33.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALDAIR SOUSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 3.000,00, 

depositados em conta judicial única do TJMT. O credor requer o 

pagamento da multa de 20%, estipulada no acordo entabulado em 

audiência, aduzindo que o pagamento posteriormente ao prazo acordado, 

que foi 60 (sessenta) dias. Indicou dados para a emissão do alvará. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Descabe a multa pleiteada, uma vez 

que o comprovante do Id 10997351 indica que o depósito via TED ocorreu 

em 16.11.2017, portanto, dentro dos 60 (sessenta) dias acordados para o 

pagamento, contados da data da audiência, que foi realizada em 

18.09.2017. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência, INDEFIRO A PENHORA ONLINE, 

REQUERIDA A TÍTULO DA MULTA (Id 11474778), bem como JULGO 

EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

reclamante, na conta indicada no Id 11474778, de forma a zerar a conta, 

do valor de R$ 3.000,00 (...), a título de pagamento da obrigação assumida. 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a Lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e 

arquive-se o presente feito, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 8 de março de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA OLIVEIRA FOGACA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO E TECNOLOGIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010588-74.2016.8.11.0037 REQUERENTE: VERA LUCIA 

OLIVEIRA FOGACA DOS SANTOS REQUERIDO: SISTEMA INTEGRADO DE 

ENSINO E TECNOLOGIA LTDA - ME, TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E 

CURSOS LTDA - ME Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o artigo 334, §3º, do 

Código de Processo Civil: Art. 334. Se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A intimação do autor para 

a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Com efeito, apesar da 

diligência da Secretaria da 5ª Vara em tentar intimar a parte autora, 

através dos Correios, a intimação desta efetivou-se por intermédio da sua 

procuradora, que foi devidamente intimada via DJE, nos termos do artigo 

334, §3º, do CPC, conforme se verifica da intimação do Id 9053497, 

disponibilizada em 21.07.2017 (Id 9110191). Portanto, a parte autora foi 

intimada da audiência de conciliação com antecedência de 1 (um) mês, 

todavia não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa válida 
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nos autos. Nesse norte, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995. Isento(a) de 

honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 

9.099/95. Considerando-se que a parte autora não apresentou justificativa 

válida para a ausência, condeno-a ao pagamento das custas processuais, 

com base no artigo 51, §2º, da Lei 9.099/1995 e no Enunciado Cível 28, do 

FONAJE. Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pagas, anote-se e arquive-se o processo, com a 

devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA RAVANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000607-09.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CATIA REGINA 

RAVANELLO REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

4.973,80 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001167-48.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RENAN LUIS 

GOMES MENDONCA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

8.091,02 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON VINICIUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010267-39.2016.8.11.0037 REQUERENTE: DALTON VINICIUS 

DOS SANTOS REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

10.000,00 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191755 Nr: 4668-27.2017.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VINICIOS REIS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:OAB-MT13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, o veículo e o aparelho celular apreendidos carregam 

consigo elementos que impendem sua restituição, uma vez que se trata de 

um automóvel e objeto supostamente utilizado no tráfico de drogas, 

situação que será devidamente avaliada durante a instrução processual.

Assim, considerando-se que os bens indicados na inicial ainda interessam 

ao processo, indefiro suas restituições, nos termos do art. 62 da Lei 

11.343/2006 e art. 118 do CPP.

P.R.I.C.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 15 de agosto de 2017.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184730 Nr: 1294-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PEREIRA SANTANA, VINICIUS REIS 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Azevedo Araújo - 

OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, VALQUIRIA 

DE CARVALHO AZEVEDO - OAB:MT 9.359

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

04/05, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução 

e julgamento, para 21/06/2018 às 14h30min horas (horário de Mato 

Grosso).Citem-se e se intime pessoalmente os acusados.Intimem-se o 

Ministério Público, o Advogado, a Defensoria Pública, as testemunhas de 

acusação e de defesa.Intime-se e se cumpra.Primavera do Leste/MT, 08 

de março de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189116 Nr: 3453-16.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDPDL-DGESDAÀMICAEL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DE ASSIS FILHO, Cpf: 

17311322120, Rg: 055376, Filiação: Francisco Bruno de Carvalho e Maria 

Expedita de Carvalho, data de nascimento: 19/10/1952, brasileiro(a), 

natural de Camucin-SE, convivente, mecânico, Telefone 6536212217. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado FRANCISCO DE ASSIS FILHO para que tome 

ciência das medidas protetivas deferidas em favor da sua 

ex-companheira. 1-Proibição do representante de se aproximar da vítima, 

seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2- Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3- Proibição do autor da violência de frequentar o local onde 

a ofendida reside, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica.

Despacho/Decisão: Com efeito, revogo as medidas protetivas deferidas 

em favor de Legiane Cavanha da Cruz, e julgo extinto o processo, sem 

resolver o mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.Intime-se o Ministério 

Público Estadual.P.R.I.C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.Primavera do Leste, 20 de junho de 

2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198026 Nr: 7760-13.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VAIR FERNANDO DOS SANTOS, 

brasileiro(a), solteiro(a), carreteiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar o acusado VAIR FERNANDO DOS SANTOS para que 

tome ciência das medidas protetivas deferidas em favor da sua 

ex-companheira. 1- Proibição ao representado de se aproximar da vítima, 

seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância. 2- Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação. 3- Proibição do autor da violência de frequentar o local onde 

a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 198026Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 16), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 02 de março de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199231 Nr: 8180-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLINGTON CARDOSO VIEIRA, Rg: 

2184307-4, Filiação: Roseli Cardoso Vieira -. Documento, data de 

nascimento: 26/02/1992, brasileiro(a), natural de Colombo-PR, convivente, 

auxiliar de produção, Telefone 66 99691-6994. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado WELLINGTON CARDOSO VIEIRA para que 

tome ciência das medidas protetivas concedidas em favor de sua 

ex-companheira: 1) proibição do representado de se aproximar da vitíma, 

de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2)proibição do autor da violênca de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer nmeio de 

comunicação; 3)proibição do autor da violência de frenquentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e psicológia 

da ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 199231Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 23), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

Advertência: Intime-se o agressor que no caso de descumprimento das 

medidas protetivas concedidas em favor da vítima, será decretada 

imediatamente sua prisão.

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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114810 Nr: 5322-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ROCHA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Código 114810

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal para apuração da prática do delito previsto no art. 

180, caput, do Código Penal, em tese, praticado por ISRAEL ROCHA 

SANTANA.

A denúncia foi recebida em 10/01/2013 (fl. 59/60).

Em 24/06/2014, proposta e aceita a suspensão condicional do processo, 

foram estabelecidas condições ao réu e suspenso o feito pelo prazo de 2 

anos, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95 (fls. 82/82v).

O réu compareceu mensalmente em juízo, pelo período de 02 anos, para 

justificar suas atividades, bem como deu cumprimento as demais 

condições impostas, consoante infere-se dos documentos acostados às 

fls. 86/87 e 84/90).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do réu, face ao integral cumprimento das condições impostas 

(fl. 92).

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de Israel Rocha Santana, 

para apuração da prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código 

Penal.

Segundo se verifica nos autos, a suspensão condicional do processo 

deu-se em 24/06/2014 (fls. 82/82v), tendo decorrido o lapso temporal de 2 

anos da suspensão, sem a revogação do benefício.

Assim, houve o cumprimento efetivo do das condições durante o período 

de prova, sem que tenha havido revogação do beneficio da suspensão 

condicional do processo, conforme previsto no artigo 89 da Lei 9,099/95.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado ISRAEL ROCHA 

SANTANA, nos termos do art. 89, § 5º da Lei n. 9.099/95.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Primavera do Leste, 08 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

william behling pereira da luz OAB - SP207648 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO AUGUSTO TRECENTI - ME (EXECUTADO)

ALFEO AUGUSTO TRECENTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

 

Processo  n º  1003553 -76 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte CREDORA, para no prazo legal, informar dados bancários 

(banco: nome e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome 

completo do Titular da conta para a qual será feita a transferência) para 

transferência dos valores depositados judicialmente. Sorriso/MT, 9 de 

março de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54787 Nr: 5116-69.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A, ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S/A 

(ETE), TELEMONT ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A, ALACATEL - 

LUCENT BRASIL S/A, CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, ANA 

JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, ANA PAULA CORREA 

MESQUITA - OAB:20604-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:MT 14.099, CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI - 

OAB:18780O, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A/MT, EDUARDO VITAL 

CHAVES - OAB:257.874, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, 

ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O, MARCIA ISABEL 

HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, MARIA LÚCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662, NELSON JOSÉ GASPARELLO - 

OAB:2693-B, PAULO ROBERTO ROQUE KHOURI - OAB:OAB/DF 10671

 Autos nº 5116-69.2009.811.0040 (Código 54787)

 Vistos etc.

 Inicialmente, determino que a Secretaria da Vara certifique quanto a 

tempestividade dos embargos opostos às fls. 463-475.

 Em sendo tempestivo, promova-se a intimação do embargado para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

1.023, §2º, do CPC.

Por fim, certifique-se acerca da situação narrada pela requerida à fl. 542, 

e, caso constatada tal ocorrência, conceda-se vista dos autos pelo prazo 

de 5 (cinco) dias a fim de possibilitar sua manifestação.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142225 Nr: 11768-92.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA-E, HCA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11768.92.2015.811.0040 (Cod. 142225)

 Vistos etc.

 Estando demonstrada a hipossuficiência econômica do inventariante, 

defiro o benefício da Justiça Gratuita, na forma requerida. Anote-se e 

prossiga-se mediante o cumprimento das deliberações pendentes.

 Cumpra-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145975 Nr: 1944-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ALVES TOLENTINO – ME (REDE 

MAIS), FÁTIMA ALVES TOLENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1944.75.2016.811.0040 (Cód. 145975)

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 104/105, ficando a execução, bem como a 

prescrição suspensas pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, 

inciso III e § 1º do CPC. Decorrido o prazo de suspensão, durante o qual 

os autos permanecerão no arquivo provisório, intime-se o credor para dar 

prosseguimento à ação, requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47063 Nr: 3984-11.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSÍDIO BONAVIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/mt, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6228/MT

 Autos nº 3984.11.2008.811.0040 (Cód. 47063)

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida/executada para manifestação sobre o teor da 

petição de fl. 327 e ss no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 

fixado, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93137 Nr: 4835-11.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARGAS TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENIO DOBLER, JULIANO DA SILVA, MAFRE 

SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:49473/PR, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaélsio da Cruz 

- OAB:8028-b, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

 Autos nº 4835-11.2012.811.0040 – Código Apolo: 93137.

 Vistos etc.

 Ante a denúncia da lide pela parte reconvinda (fls. 155/165), DETERMINO 

a citação da empresa denunciada – CIA MUTUAL DE SEGUROS S/A, para 

contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando a advertência do 

art. 344 do CPC.

 Apresentada resposta, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104578 Nr: 7645-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MEDEIROS DE ARAÚJO, OZIEL 

OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7645-22.2013.811.0040 – Código Apolo: 104578.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora de fls. 136/138, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

planilha de débito atualizada.

 Oportunamente, CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 06 de março de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107849 Nr: 387-24.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR PEREIRA DA SILVA, JOÃO PAULO 

DA SILVA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, 

ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 De pronto, homologo a desistência manifestada pela parte autora com 

relação ao requerido João Paulo da Silva e, via de consequência julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII do 

CPC.A lide, todavia, deve prosseguir com relação ao requerido Adevanir 

Pereira da Silva e a denunciada Mapfre Seguros Gerais S/A. Logo, 

presentes as condição da ação e os pressupostos processuais, declaro o 

processo saneado.Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, 

anoto que a prova deverá recair sobre os requisitos da responsabilidade, 

isto é, uma ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada pela parte 

requerida; resultado danoso e nexo de causalidade entre a ação/omissão 

e o resultado danoso, sem prejuízo de outros que, inclusive, podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, 

os meios de prova admitidos em questão serão o documental, pericial e 

testemunhal.Nos termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova 

observará o disposto no art. 373 também do NCPC.Assim, digam as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, se possuem interesse na realização de 

prova pericial.Sem prejuízo do acima determinado, desde já, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de Maio de 2018, às 

16:30 horas, ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, 

serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 

455, todos do NCPC.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 07 de Março 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117955 Nr: 8650-45.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDIR ANTONIO CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO BEDIN, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, zalaudio - OAB:5.688-A

 Autos n. 8650-45.2014.811.0040 – Código Apolo: 117955.

 Vistos etc.
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 Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, 

visando a composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 07 de Maio de 2018, às 17h30min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106865 Nr: 9886-66.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELAZIR MULLER, JOICE MAURA CARDOSO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - OAB:21265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 

465, § 1º do NCPC.Considerando que o custo da perícia deve ser 

suportado pelo Estado, visto ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita, 

anoto que o valor dos honorários devem ser fixados em observância a 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual dispõe que fixação será limitada a 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Portanto, diante da perícia a ser 

realizada no caso em apreço, arbitro os honorários em R$ 1.110,00 (um 

mil, cento e dez reais).O pagamento se dará na forma da Resolução nº 

127/2011 do CNJ, art. 9º, in verbis:“O pagamento dos honorários periciais, 

de tradutor ou intérprete efetuar-se-á mediante determinação do 

presidente do Tribunal, após requisição expedida pelo juiz do feito, 

observando-se, rigorosamente, a ordem cronológica de apresentação das 

requisições e as deduções das cotas previdenciárias e fiscais, sendo o 

valor líquido depositado em conta bancária indicada pelo perito.”Portanto, 

intime-se a Perita judicial nomeada acerca da presente decisão, devendo o 

mesmo dar imediato início aos trabalhos periciais.Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação, conforme prevê 

o art. 47, § 1º do NCPC.Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as 

partes para que sobre ele se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, art. 477, § 1º do NCPC.Após, conclusos para designação de 

audiência de instrução, se for o caso.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.Sorriso/MT, 05 de Março de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93202 Nr: 4740-78.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU MICHELON AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W10 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4740-78.2012.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: TADEU MICHELON AQUINO

PARTE RÉ: W10 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

– MUNDIAL FITNESS EQUIPMENT, CNPJ: 11.442.346/0001-66

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/07/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 85.851,50

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte RÉ acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O requerente, no final do ano de 2011, começou a 

organizar-se para abrir uma academia de ginástica, para tanto, entre os 

dias 06 e 11 do mês de Dezembro do mesmo ano, após pesquisar 

diversos sites na área, interessou-se pelos preços ofertados no endereço 

virtual da empresa requerida, sito www.sprintsport.com.br, quando então 

estabeleceu contato por e-mail com a empresa ré manifestando interesse 

no orçamento de alguns produtos que havia verificado. Pois bem, a partir 

de então, o contato entre as partes tornaram-se constantes e as 

solicitações eram rapidamente respondidas, ora pelo representante da 

empresa chamado Marcelo, ora pelo responsável pelas vendas chamado 

Julio, tanto que ainda em dezembro de 2011, o requerente recebeu um 

e-mail contendo as promoções e ofertas específicas para os 

equipamentos que precisava e buscava comprar. Após o recebimento 

deste e-mail, o autor solicitou um orçamento pormenorizado dos 

equipamentos que precisava, e para tanto lhe enviou uma lista contendo 

os produtos almejados, cujo retorno se deu no dia 12 de dezembro de 

2011, quando então prosseguiu-se com a revisão de orçamentos e análise 

das formas de pagamento dos referidos produtos. No dia 04 de janeiro de 

2012 o requerente recebeu em seu e-mail o orçamento já devidamente 

fechado de todos os produtos solicitados e, feitas todas as negociações 

prévias efetuou o pagamento à vista no valor de R$ 14.432,00 uma vez 

que era condição imposta pela empresa requerida esta forma de 

pagamento para a celebração do negócio e efetiva entrega da mercadoria, 

que se daria em 15 a 20 dias. Para surpresa do autor, a partir da data em 

que o pagamento foi realizado, ou seja, no dia 04 de janeiro de 2012, a 

empresa requerida simplesmente não respondeu mais aos e-mails do 

requerente muito menos atendeu as solicitações de conversas que eram 

estabelecidas por intermédio do Messenger com o representante da 

empresa, senhor Marcelo, situação que acabou deixando o requerente 

muito preocupado, já que boa parte de suas economias, cuidadosamente 

guardadas para fins de investir em seu empreendimento, haviam sido 

transferidas para a conta bancária da empresa que, agora, simplesmente 

se negava em atender o requerente. Infelizmente, até a presente data a 

mercadoria adquirida e devidamente quitada ainda não foi enviada ao 

requerente que insatisfeito, tentou de todas as formas estabelecer 

contato, tanto através de envio de e-mails de cobrança, que, diga-se de 

passagem, nunca foram respondidos como também por ligações 

telefônicas, as quais nem sempre eram atendidas, e quando eram o autor 

era tratado de forma ríspida e grosseira pela requerida. Há que se 

destacar que nas oportunidades em que o requerente conseguia falar por 

telefone com alguém da empresa requerida, estes sempre afirmavam que 

não podiam enviar a mercadoria, ora porque a transportadora responsável 

desmarcava, ora porque as Notas Fiscais estavam apresentando 

problemas, e desta forma conseguiam postergar ainda mais a entrega dos 

equipamentos e, o fato que mais indignou o requerente se deu em uma 

dessas conversas por telefone, onde o senhor Marcelo, respondeu ao 

autor aos gritos, nos seguintes dizeres: “Não adianta ficar me ligando 

todos os dias de manhã e de tarde, eu já te disse que quando estivesse 

pronto iria te mandar o material não disse, então não me liga mais e se ligar 

mais uma vez hoje vou empurrar mais 15 dias para te mandar este 

material.” Com a devida vênia, é no mínimo revoltante. Ao tratar o 

requerente desta maneira a empresa requerida deixa claro seu total 

descaso e desrespeito para com o consumidor, ainda mais no caso do 

requerente que acima de tudo é pessoa íntegra, trabalhadora, honesta, 

que tem lutado diariamente para conseguir subsídios para investir em seu 

estabelecimento, buscando com isso seu sustento próprio e auxílio a sua 

família, pessoa que de boa fé confiou na empresa requerida, que de 

maneira covarde vem fugindo de suas responsabilidades e pior ainda, 

causa-lhe prejuízos de evelada monta, não só de cunho material, mas 

também moral, o que jamais pode ser admitido, motivo pelo qual, por ser 

medida de justiça, deve ser condenada a ressarcir o requerente. 

Inconformado, o autor tentou de todas as formas obter a mercadoria que 

havia adquirido, chegou ao limite de, mesmo sem condições contatar uma 

transportadora para tentar retirar os equipamentos, no entanto não obteve 

êxito mais uma vez porque a empresa, ora demandada, apresentou 

empecilhos e usou de subterfúgios para não cumprir com sua obrigação 

contratual. A última tentativa ocorreu no dia 19 de março de 2012, quando 
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uma pessoa amiga que mora na cidade de Sorocaba/SP, a pedido do 

requerente dirigiu-se até o local onde está estabelecida a empresa para 

falar com o Sr. Marcelo ou Julio e ver as condições do material, no entanto 

ao chegar no local e explicar sobre o que se tratava, como era de se 

esperar, foi recebida com grosseria e ao mesmo tempo informada que a 

empresa não tinha o material em decorrência de alguns problemas com 

fornecedores, em resumo, completa falta de profissionalismo, organização 

e respeito com os clientes e consumidores, o que é inadmissível e merece 

repreensão nos termos da Lei. Com o não recebimento da mercadoria, e 

vendo esgotadas as possibilidades de solução do impasse de forma 

amigável, conforma já amplamente demonstrado, o autor notificou a 

empresa requerida via e-mail e também por carta com aviso de 

recebimento sobre o descumprimento contratual no qual incorreram, 

informando que em razão da não entrega da mercadoria quitada requeria a 

devolução do valor integral em dinheiro depositado pelo pagamento dos 

produtos, conforme faz prova a documentação em anexo, no entanto até 

o presente momento nada aconteceu. Diante de todo o exposto, não 

restou outra alternativa ao requerente, senão o ajuizamento da presente 

demanda em busca da tutela jurisdicional cabível para a defesa de seus 

direitos, uma vez que com esta conduta a ré vem enriquecendo 

ilicitamente, fazendo com que o autor enfrente todo este calvário, que faz 

ensejar danos materiais, morais além de lucros cessantes a serem 

ressarcidos em dobro com as devidas correções de praxe.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o requerimento de requisição de endereço 

junto ao sistema Bacen-Jud. Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado. Do contrário, cite-se por 

edital, conforme requerido. Neste caso, após a citação por edital, fica 

desde já nomeada a Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UNIC/Sorriso, nos termos do artigo 9º, II, do CPC, como curadora especial 

aos réus, devendo ser intimada desta nomeação para manifestação, no 

prazo legal. Às providências.

 Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 8 de março de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97397 Nr: 9423-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA 

THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929/E, ROBSOM 

HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, RICARDO ALEXANDRE 

VIANA - OAB:17.947/B

 Autos nº 9423-61.2012.811.0040- Código Apolo: 97397.

 Vistos etc.

Efetivado o bloqueio, via BACENJUD (fls. 290-294), o executado 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 306-313), 

alegando que a quantia penhorada (R$ 20.248,88 – fl. 293) advém de 

renda familiar referente a serviços prestados, requerendo a liberação do 

referido valor, por se tratar de verba impenhorável.

 Instado a se manifestar o exequente pugnou pelo indeferimento da 

pretensão do executado, alegando que o valor bloqueado na conta 

poupança do executado refere-se ao valor atualizado dos honorários 

advocatícios executados, sendo, portanto, inaplicável a impenhorabilidade 

alegada quando se trata de verba alimentícia, como o caso dos 

honorários.

 Pois bem. No que tange a impenhorabilidade da conta poupança, após 

compulsar detidamente os autos, verifica-se que o valor penhorado (R$ 

20.248,88 – fl. 293) foi encontrado em conta corrente do executado, no 

entanto o autor sequer trouxe qualquer documento capaz de comprovar 

as alegações quanto a origem dos valores penhorados.

Ademais, entendo que se aplica ao presente caso o disposto no art. 833, 

§2º, do NCPC, uma vez que o valor bloqueado refere-se ao valor 

atualizado do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios.

Ressalta-se a natureza alimentar dos honorários advocatícios foi objeto de 

súmula vinculante do STF, senão vejamos:

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza” (destacamos).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 306-313.

Sendo assim, INTIME-SE o exequente para manifestar quanto ao 

pagamento integral do débito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 08 de março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84715 Nr: 3985-88.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Autos nº 3985-88.2011.811.0040 - Código Apolo: 84715.Vistos 

etc.Cuida-se de cumprimento de sentença para entrega de coisa manejado 

por Malba Rodrigues Garcia em face de Jose Rosevaldo da Silva 

decorrente de acordo homologado nos autos, no qual o executado 

assumiu a obrigação de entregar à exequente uma moto Honda Titan 150, 

placa KAR-6932, no entanto, não o fez.Assim, fora determinada a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, sendo que as 

diligências restaram infrutíferas, consoante certidões de fls. 124-156.À fl. 

168 aportou-se aos autos manifestação da exequente pugnando pela 

conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos.Diante de 

tais considerações, DEFIRO o pedido de conversão da obrigação de 

entrega de coisa em perdas e danos, prosseguindo-se na forma dos arts. 

523 e ss. do CPC.Assim, tendo em vista o demonstrativo do crédito 

acostado às fls. 169-172, INTIME-SE a parte executada, através de seu 

(sua) patrono (a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de quinze 

(15) dias, EFETUE o pagamento do valor informado pela parte exequente, 

sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

NCPC.Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja 

notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), bem como os honorários 

advocatícios de dez por cento (10%).Em sendo efetuado pagamento 

parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão 

sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC).Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

p e r t i n e n t e s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT, 08 de Março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116098 Nr: 7177-24.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Autos nº 7177-24.2014.811.0040 (Cód. 116098)

Vistos etc.

Conclusão desnecessária.

Expeça-se a missiva, conforme já determinado à fl. 88.

Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso, 08 de Março de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 181864 Nr: 10202-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105767 Nr: 8856-93.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, SOLANGE JANETE CARVALHO MORAES, 

GISELA POSSOBOM ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41588 Nr: 4416-64.2007.811.0040

 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): MOTO SHOW RACE LTDA - ME, NESTOR 

PREIMA NETO, FERNANDO PREIMA, MARCIO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA 

AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:16555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440

 Autos n° 4416-64.2007.811.0040 – Código 41588.

 Vistos etc.

 DEFIRO a penhora de 50% sobre o imóvel indicado no petitório de fls. 

295-297, cuja matrícula se encontra acostada à fl. 301.

 Lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC).

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, para 

informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 

dias.

 INTIME-SE também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime 

de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58667 Nr: 1996-81.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM SEGURANÇA NO 

TRABALHO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRAY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1996.81.2010.811.0040 (Cód. 58667)

 Vistos etc.

 Defiro o pedido constante da petição de fls. 175/176, devendo ser 

imediatamente oficiado o Juízo Deprecado.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003871-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DUTRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003871-25.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOAO DUTRA DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos 

e etc. Defiro a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Recebo a inicial. Considerando que a parte requerida se deu por citada e 

já apresentou contestação, bem como a autora apresentou impugnação. 

Intime-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir na 

contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Anoto que a inércia implicará em concordância com o julgamento 

antecipado da lide. Caso manifestem interesse na produção de prova 

testemunhal, por economia dos atos processuais, apresentem, na 

oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a qualificação necessária 

à intimação para audiência a ser eventualmente designada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005223-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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NADIR PARIZOTTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS DEBORA GOMES DE ARRUDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade de Embargos à Execução Processo 

n. 1005223-18.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que os Embargos à 

Execução foram opostos tempestivamente, por isso, em cumprimento a 

decisão proferida nos autos, procedo a intimação do 

embargado/exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos, nos termos do artigo 920, I, do CPC. SORRISO, 9 

de março de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 

3545-8400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001309-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se quanto ao interesse ou não da Audiência de Conciliação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006750-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAMACENA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES COMANDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS INTIMANDO A PARTE AUTORA, VIA DJE, POR 

SEU PROCURADOR para comparecer(em) à audiência designada, para 

tentativa de Conciliação. DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

PRELIMINAR (CONCILIAÇÃO) se realizará no dia 19/04/2018 , às 10 

HORAS, no CEJUSC, Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000784-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSSET (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000784-27.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: JUVENAL DE OLIVEIRA EMBARGADO: SERGIO ROSSET 

Vistos, e etc. No id. 12047286 a parte autora ofertou bens em caução, 

porém, trata-se de um veículo com alienação fiduciária (camionete placa 

QBH-5519) e dois tratores, os quais não possuem base de dados para 

realizar anotação da restrição e dar ciência a terceiros. Logo, a caução 

ofertada pelo requerente não serve de contra cautela ao provimento 

pretendido. Diante disso, faculto o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

atender a determinação constante da decisão concessiva de liminar, sob 

pena de revogação, por não-realização da condição imposta. Sem 

prejuízo, ante a petição e documentos de id. 11949121 e id. 11993715, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61326 Nr: 4619-21.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA,NO PRAZO COMUM DE 15 DIAS, 

MANIFESTAR-SE ACERCA HONORARIOS PERICIAIS JUNTADO AOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31637 Nr: 828-83.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO HILGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação da parte executada, ainda que 

devidamente intimado via DJE 10130, publicada em 30/10/2017, motivo pelo 

qual intima a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143562 Nr: 568-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora para que comprove nos 

autos a retirada da restrição anotada no prontuário do veículo, bem como, 

da negativação do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme a determinaçao judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38243 Nr: 1126-41.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÃO DE OURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, 

MAURO ROGERIO DUTRA ELEGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 
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OAB:7.724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONI NOVELLI 

DE SOUZA JÚNIOR - OAB:91288/MG, HALISSON SILVA ROSA - 

OAB:89807/MG, JOÃO AUGUSTO DIAS - OAB:14422E, PAULO SÉRGIO 

RABELLO - OAB:77709/MG, RENATO RATTIS - OAB:52331/MG, 

TACIANE APARECIDA RAMOS - OAB:12161E

 Tendo em vista a devolução de correspondência de fl.290v, intimo a parte 

autora para recolher guia/taxa para distribuição de Carta Precatória para 

TJMS, uma vez identificado o endereço do réu via sistema, comprovando o 

pagamento nos autos para expedição desta.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98350 Nr: 894-19.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO NORDESTE, ASSOCIAÇÃO SANTA 

TEREZINHA - REPRES.ARIOSVALDO SANTOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÔMULO GONÇALVES 

BITTENCOURT - OAB:32.174 DF

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias. Caso 

manifestem interesse na produção de prova testemunhal, apresentem, na 

oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a qualificação necessária 

à intimação para audiência a ser eventualmente designada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104123 Nr: 7181-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BENEDITO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Taxas/Custa do TJMS, comprovando o pagamento nos autos, para 

a distribuição da Carta Precatória requerida.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 3321-62.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INJENORTE BOMBAS INJETORAS DO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER TIM, TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132587 Nr: 6659-97.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER BORBA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE MELO BAISE BARTH - 

OAB:OAB/MT 11277 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para atualizar o endereço 

da requerida, dada a devolução de correspondência à fl.49v.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2021-31.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO ALCELCIO BAUER, VILSON 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉIA LEHNEN, 

para devolução dos autos nº 2021-31.2009.811.0040, Protocolo 51856, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54089 Nr: 4338-02.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO DE MARCHI (espólio), CARLOS ROBERTO DE 

MARCHI, BRUNO DE MARCHI (espólio), HELOISA MARIA STOLF DE 

MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 4338-02.2009.811.0040, 

Protocolo 54089, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157623 Nr: 7861-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMP, CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA GAVIOLI 

FACHINI, para devolução dos autos nº 7861-75.2016.811.0040, Protocolo 

157623, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55496 Nr: 5644-06.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5644-06.2009.811.0040, 

Protocolo 55496, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54227 Nr: 4604-86.2009.811.0040

 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: BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 4604-86.2009.811.0040, 

Protocolo 54227, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52418 Nr: 2882-17.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 2882-17.2009.811.0040, 

Protocolo 52418, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001031-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ALESSI (AUTOR)

ADNAN GUIOTTO ALESSI (AUTOR)

MAGALY ANTONIETA GUIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001031-08.2018.8.11.0040 

AUTOR: ADNAN GUIOTTO ALESSI, ALTAMIR ALESSI, MAGALY 

ANTONIETA GUIOTTO RÉU: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME 

Vistos, e etc. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c 

revisional e indenização por danos morais com pedido liminar, na qual a 

parte autora controverte a inclusão de seu nome na Serasa, em razão de 

débito no valor de R$ 581.612,85, sob a alegação de que efetuou parte do 

pagamento. Manifestam os autores que eram devedores de duas CPRs, 

uma de entrega de 378.000 kg do produto soja e outra de entrega de 

270.000 kg, também, do produto soja, além de R$ 61.000,00 de royalties de 

semente de soja, porém, por culpa da requerida (entregar semente de soja 

que não germinou e demorar aproximadamente 30 dias para efetuar a 

troca do produto), perderem o “time da chuva” e, via de consequência, 

sofreram redução na produção agrícola, não conseguindo entregar todo o 

produto contratado, restando um saldo devedor, junto a reclamada, de 

156.504 kg do produto soja (id. 12030912, pag. 3, último parágrafo). 

Ressaltam, ao final, que não conseguem realizar renegociação com a 

reclamada, pois não chegam num consenso sobre o valor devido. É o 

relatório. Decido. Direto ao ponto, analisando detidamente o feito, verifico 

que, ao menos neste momento processual, a pretensão do autor de 

deferimento de tutela antecipada, não merece guarida, vez que o mesmo 

não nega a existência da dívida, pelo contrário, reconhece que deixou de 

cumprir parte da obrigação, equivalente a 156.504 kg do produto soja(id. 

12030912, pag. 3, último parágrafo). Veja-se que não há dúvida judicial do 

débito da Autora, materializado nas CPRs, diante disso, é descabido o 

pedido de retirar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sem, no 

mínimo, depositar em juízo o valor tido como incontroverso. Consigne-se 

que, para a concessão da antecipação da tutela, nos termos pretendidos 

pela parte Autora, exsurge a produção de prova que, por própria estrutura 

e natureza gere a convicção plena dos fatos e juízo de certeza na 

definição jurídica respectiva, não sendo possível seu deferimento, 

sobretudo quando, exista nos autos apenas a simples alegação unilateral 

acerca do valor que entende devido. Nesse sentido, malgrado o raciocínio 

estabelecido na petição inicial, não há como perceber a verossimilhança 

das alegações da parte autora, logo, NÃO subsiste o fumus boni iuris, 

requisito necessário para o deferimento in limine litis. Posto isto, e sem 

maiores delongas, visto que, ao menos nesta fase sumária, não há 

elementos que demonstrem os requisitos da liminar, INDEFIRO a 

antecipação da tutela pugnada. Não obstante, consigno que, não há 

impedimentos de uma nova apreciação dos pedidos, após o 

estabelecimento do devido contraditório. CITEM-SE o requerido para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente de que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

requerido ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MOLINARI SIMONETTI VITALI (RÉU)

LEONIR FERNANDES PERIN VITALI (RÉU)

RENATO MOLINARI SIMONETTI (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 18 de MAIO de 2018, 

às 13 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MOLINARI SIMONETTI VITALI (RÉU)

LEONIR FERNANDES PERIN VITALI (RÉU)

RENATO MOLINARI SIMONETTI (RÉU)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000037-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDER LUIZ PIAIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 04 de MAIO de 2018, 

às 14 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000037-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDER LUIZ PIAIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000037-77.2018.8.11.0040 

AUTOR: KLEDER LUIZ PIAIA - ME RÉU: COOPERATIVA AGROPECUARIA 

TERRA VIVA - COOAVIL VISTOS. Relativamente à tutela provisória de 

urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou 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 pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

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

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em análise, verifico que além de não ter 

sido demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, entendo que 

inexiste periculum in mora quando a concessão da liminar trouxer mais 

prejuízos à parte requerida do que poderia causar o indeferimento da 

liminar ao autor, notadamente no caso versado, no qual se pretende a 

pavimentação da estrada até o silo da empresa requerida para que o fluxo 

de caminhões não produza sujeira na entrada do Hotel requerente. A 

propósito, vejamos o julgado abaixo: " REVISIONAL DE CONTRATO - 

TUTELA ANTECIPADA – ART. 300, CPC/2015 –– PROBABILIDADE DO 

DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO - AUSENTES OS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO. Não 

estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela 

de urgência (art. 300 do NCPC), ao menos numa cognição não exauriente, 

a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe. (TJMT, AI 

83971/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 

19/12/2016) - destaquei. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003647-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MENEGATTI (EXECUTADO)

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar o advogado da parte 

autora para se manifestar acerca da CP devolvida para requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000884-79.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIO FELIPE GASPERIN RÉU: NIDERA SEMENTES LTDA., COFCO 

AGRI TRANSPORTES LTDA. VISTOS. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 11 de MAIO de 2018, 

às 13 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

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

Processo Número: 1000860-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BARBOSA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO)

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAINE VIEIRA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000860-51.2018.8.11.0040 

AUTOR: ADEMIR BARBOSA ALVES RÉU: KAROLAINE VIEIRA ALVES 

VISTOS. DEMIR BARBOSA ALVES, devidamente qualificado na exordial, 

ajuizou Ação de Exoneração de Alimentos c/c Tutela de Urgência, em face 

de KAROLAINE VIEIRA ALVES, pleiteando a antecipação de tutela a fim de 

que seja exonerado da prestação alimentar, sob o argumento de que a 

alimentada completou a maioridade idade civil e contraiu matrimônio. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 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 pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

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

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em análise, restou demonstrado que a 

requerida atingiu a maioridade civil (Id. 11898975), bem como contraiu 

matrimônio (Id. 11898975), conforme provam os documentos acostados à 

inicial, demonstrando, assim, a verossimilhança nas alegações arguidas 

pelo requerente. O casamento da requerida, comprovado por meio de 

certidão, faz presumir a desnecessidade da verba alimentar. É patente o 

risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o 

requerente possui outro filho, recém-nascido (Id. 11899011), qual depende 

unicamente do requerente para subsistência, ficando assim, 

demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela 

parte autora, razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida que 

se impõe.. Neste sentido, vejamos o julgado abaixo: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. FILHA MAIOR DE IDADE. CABIMENTO. Em regra, para a 

exoneração do encargo alimentar é prudente a instrução do feito. 

Contudo, verificada verossimilhança nas alegações do postulante, cabível 

a reforma já em sede de antecipação de tutela, exonerando-o do encargo 

alimentar. RECURSO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 70061140109, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Julgado em 14/08/2014) (TJ-RS - AI: 70061140109 RS , 

Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 14/08/2014, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/08/2014). Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para 

determinar a suspensão, por ora, do pagamento da verba alimentar à 

requerida. DEFIRO os beneficio da assistência judiciária gratuita ao 

requerente. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação 

no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

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

Processo Número: 1000860-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BARBOSA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO)

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAINE VIEIRA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO MANDADO DE CITAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - ZONA 2 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Dados do Processo: Processo: 1000860-51.2018.8.11.0040; 

Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69); Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: ADEMIR BARBOSA ALVES 

Parte Ré: KAROLAINE VIEIRA ALVES Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) 

Nome: KAROLAINE VIEIRA ALVES Endereço: Rua: Monte Alegre, 968 B, 

Bairro Primavera, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: 1) 

EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste, para responder, 

querendo, a ação. 2) INTIMAÇÃO da mesma, para comparecer a audiência 

designada, informando-a que poderá participar de forma virtual e, havendo 

interesse, deverá entrar em contato com o CEJUSC DE SORRISO, através 

do telefone 66- 66- 35458213, com antecedência de 05 dias da data da 

audiência. 3- PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DA 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, NA QUAL FOI DETERMINADO A 

SUSPENSÃO, POR ORA, DO PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR DO 

AUTOR À REQUERIDA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Mediação 

designada para o dia 11/05/2018, ÀS 14H00MIN, no CEJUSC de endereço 

abaixo. Decisão/Despacho: COPIA ANEXA. ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O 

prazo para RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência de mediação ou conciliação, nos termos do art. 335, do NCPC. 

Esse prazo será contado em dobro, caso trate-se de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública. b) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na peça 

vestibular. c) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado, § 8.º do art. 334 do NCPC. d) Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação. e) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC) OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO, 9 de março de 2018. 

DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001397-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca do ofício e documentos juntado nos autos, no prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000216-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 187667 Nr: 2725-29.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, SILVIO 

FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, DIOGO RICARDO BAVARESCO, 

JOSÉ FLÁVIO, GISELE PAULA CELLA BAVARESCO, ALICE MARIA 

BINSFELD, MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA 

BINDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118630 Nr: 9072-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO, ERCIO LUIZ MURARO, ELAINE MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da petição do Perito juntada às 

fls. 185/189.

Citação

Citação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006371-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA SERRA VIEIRA (REQUERENTE)

NEUZA VIEIRA (REQUERENTE)

ADENILTON SERRA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URACI JOSE VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULA SAIDE BIAGI MESSEN 

MUSSI CASAGRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006371-64.2017.8.11.0040 Valor causa: R$ 228.000,00 Tipo: Cível 

Espécie: ARROLAMENTO SUMÁRIO (31) REQUERENTE: ENEDINA SERRA 

VIEIRA, ADENILTON SERRA VIEIRA, NEUZA VIEIRA REQUERIDO: URACI 

JOSE VIEIRA FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor do inventário acima indicado, consoante consta da 

petição inicial e das primeiras declarações a seguir transcrita em resumo, 

bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS 

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES : "O AUTOR DA HERANÇA Uraci José Vieira, 

nos termos da certidão de óbito anexa, faleceu aos 65 anos de idade, no 

dia 12 de DEZEMBRO de 2016. Embora não tenha deixado testamento, nem 

qualquer ato de última vontade, deixou bens a inventariar. O de cujus 

deixou como herdeiros necessários seus dois filhos e esposa meeira, 

todos devidamente maiores e capazes atualmente. - DA MEEIRA ENEDINA 

SERRA VIEIRA, brasileira, viúva, inventariante, aposentada, desprovida de 

endereço eletrônico, portadora do RG nº 1.437.123-5 (SSP/MT), inscrita no 

CPF 016.878.201-47, residente e domiciliada na Perimetral Sudoeste, nº 

4327, bairro Taiamã I, Sorriso/MT, telefone (66) 99157-0555, casado pelo 

regime da comunhão universal de bens com o de cujus, certidão de 

casamento anexa. - DOS HERDEIROS O de cujus deixou como herdeiros 

os requerentes: ADENILTON SERRA VIEIRA, brasileiro, convivente, 

pedreiro, desprovido de endereço eletrônico, portador do RG n.º 

1.254.012-9 (SSP/MT), inscrito no CPF sob n.º 905.977.971-91, residente e 

domiciliado na Perimetral Sudoeste, nº 1005, bairro Centro, Sorriso/MT, tel 

(66) 99954-7210; NEUZA VIEIRA, brasileira, convivente, caseira, 

desprovida de endereço eletrônico, portadora do RG nº. 1.952.634-2 

(SSP/MS), inscrita no CPF sob nº 940.447.161-53, residente e domiciliada 

na Rua das Hortências, nº 746, bairro Jardim Bela Vista, Sorriso/MT, tel 

(66) 99632-2798; - DOS BENS DO ESPÓLIO O de cujus deixou os 

seguintes bens a inventariar: - Saldo em contas do FGTS e Cota PIS, cujo 

valor por ora desconhece-se, sendo necessário a expedição de oficio á 

CEF, agência Sorriso; - Imóvel descrito na matricula nº 25807 do CRI Local, 

no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) - Imóvel descrito na matricula nº 

25817 do CRI Local, no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) - Veículo 

automotor Toyota, Corrola, placa NJG 0699, Renavam 00982210981, no 

valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) Desta forma, o monte mor 

partilhável é de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais) - DA 

PARTILHA DOS BENS A viúva meeira e todos os herdeiros, de comum 

acordo, resolvem partilhar, amigavelmente, os bens do espólio, da 

seguinte forma: A viúva-meeira ficará com metade (50% - cinquenta) do 

monte mor partilhável. Os herdeiros necessários ficaram com a outra 

metade, cada qual com 25% (vinte e cinco) do monte mor partilhável. " 

DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS. Defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Recebo os autos. Nomeio como inventariante dos 

bens deixados por URACI JOSÉ VIEIRA a requerente ENEDINA SERRA 

VIEIRA, a qual prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. Citem-se, após, os 

interessados não representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros 

e interessados ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do 

CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente (artigo 626 do Código de Processo 

Civil). Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se 

manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e 
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quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 

do CPC), digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC). Se concordes, 

ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. As providências." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, , digitei SORRISO, 9 de março de 2018. 

DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002947-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MARANGONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002947-48.2016.8.11.0040 

AUTOR: ALBERTO MARANGONI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por ALBERTO MARANGONI contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela de urgência e determinada 

a citação do requerido (Num. 4499837). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 5539442), tendo a mesma impugnando, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 6032227 ). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 10753453 , sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido 

de aposentadoria por invalidez, formulado ALBERTO MARANGONI contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos 

casos em que o benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda 

que de forma temporária, tanto a qualidade de segurado como o período 

de carência já foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) 

requerente é portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que 

acarreta sua incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. 

Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de 

Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos 

dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 5539458. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostados aos autos (Num. 10753453), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e definitiva para 

todas as atividades laborativas, sem possibilidade de reabilitação 

profissional. Assim, considerando que a parte autora é hipossuficiente 

econômica, que está incontestavelmente incapacitada para as atividades 

laborativas habituais, e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que 

restam preenchidos os requisitos para concessão do beneficio de 

aposentadoria por invalidez. Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação do auxílio-doença administrativamente (31/05/16 – Num. 

5539458), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia 

ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA GOMES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001047-30.2016.8.11.0040 

AUTOR: ANA CRISTINA GOMES BATISTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Quanto ao pedido de Num. 10552401, de 

expedição de ofício ao EADJ para reimplantação do benefício cessado 

administrativamente, registro que a Medida Provisória n. 767/2017, que 

reeditou a MP n. 739-2016, incluiu, inicialmente, os §§§11, 12 e 13 do art. 

60 da Lei n. 8.213/91, fixando o prazo de cessação de 120 dias do 

benefício previdenciário concedido judicial ou administrativamente, quando 

da ausência de fixação de prazo na decisão que o concede. 

Posteriormente, referida MP foi convertida na Lei n. 13.457/17, a qual 

acrescentou ao artigo 60 da Lei n. 8.21391, o § 9º com a seguinte 

redação: “§9º - Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste 

artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da 

data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o 

segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do 

regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei”. Outrossim, 

quando da comunicação da implantação do benefício (Num. 8851995), o 

INSS informou que o mesmo seria cessado em 120 dias. Ademais, mesmo 

tendo a MP n. 739-2016 vigência encerrada em 04/11/2016, e somente 
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reeditada em 06/01/2017, somente convertida em Lei em 26/06/2017 (n. 

13.457/2017), fato é que, nos termos do art. 61, § 11, da CF, não tendo a 

medida provisória sido convertida em lei no prazo de 60 dias, ainda assim 

as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados 

durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Assim, não há 

qualquer irregularidade na cessação do benefício administrativamente, 

pois está de acordo com a nova redação do art. 60, § 9º, da Lei n. 

8.213/91, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no Num. 10552401 

. No mais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias. Não havendo manifestação, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002611-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RADIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002611-44.2016.8.11.0040 

AUTOR: OSMAR RADIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Diante da informação constante nos autos de que o benefício 

concedido em sentença não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e 

Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a 

espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais 

do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, 

assim como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Após, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002767-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA GOMEZ DE DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002767-32.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: CELINA GOMEZ DE DE AGUIAR REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação de 

concessão de beneficio previdenciário, em que no Num. 5556103, foi 

prolatada sentença de improcedência, ante a perda da qualidade de 

segurada da autora e a falta do período de carência. Da referida 

sentença, a parte autora opôs embargos de declaração (Num. 5622667), 

suscitando omissão na sentença, sob a alegação que foi omissa quanto 

ao fato de ser portadora de sintoma da espondiloartrose anquilosante, 

doença que independe de carência para concessão de benefício. 

Sustentou, ainda, cerceamento de defesa, ante a necessidade de 

produção de prova pericial. Foi proferida decisão no Num. 5785777, 

convertendo a análise dos embargos de declaração em diligência, a fim de 

ser procedida prova pericial. O laudo pericial restou acostado no Num. 

10725109, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Trata-se de 

embargos de declaração com efeito infringente, com o propósito de 

reanalisar premissas e argumentos apresentados. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso 

porque, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar da 

discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e sim 

contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele 

mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Ademais, 

sobre o tema: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL 

NORMA ADJETIVA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - 

ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração 

possui a função integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, 

obscuridade ou contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento 

do recurso exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, 

impõe-se sejam desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 

5836/2016. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 

15/04/2016). Por outro lado, foi realizada perícia, na qual ficou constatada 

que a parte autora não é portadora de espondiloartose anquilosante, 

doença que dispensa a carência para concessão de benefício de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Embora tenha sido constatada, 

em perícia, que a autora está incapacitada para o trabalho como auxiliar de 

produção, a incapacidade deu início em julho/2016 (quesito 04 da autora - 

Num. 10725109), quando a mesma não possuía mais qualidade de 

segurada. O parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/91, aplicável à 

época do ajuizamento da ação, previa que: “Parágrafo único. Havendo 

perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data 

só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado 

contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 

(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da 

carência (grifamos) definida para o benefício a ser requerido” Conforme 

consignado na sentença (Num. 5556103), “a parte autora não possui 

qualidade de segurado, visto que possui contribuições regulares até o ano 

de 2014, porém, após a perda da qualidade de segurada no ano de 2015, 

retornou a contribuir, no ano de 2016, somente por duas vezes (05/2016 e 

06/2016), restando claro que não possuía qualidade de segurado e 

carência quando do requerimento administrativo em 04/08/16 

(Num.3277406)”. Não sendo a autora portadora de doença que dispensa a 

carência, conforme atestado pela perita médica, bem como por ter perdido 

a qualidade de segurada após o ano de 2015, deve ser mantida a 

sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Posto isso, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a 

sentença invectivada em sua integralidade. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002593-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONA ARAUJO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002593-23.2016.8.11.0040 

AUTOR: LEONA ARAUJO COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da informação constante nos autos de 

que o benefício concedido em sentença não foi implantado, expeça-se 

ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA 

DA RECIDIVA CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR 

CRIME(S) DE DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Após, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001123-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001123-54.2016.8.11.0040 

AUTOR: FRANCISCO SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da informação constante 
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nos autos de que o benefício concedido em sentença não foi implantado, 

expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de 

início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome completo, 

RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e 

número de sua OAB, para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 

15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU 

R E S P O N S A B I L I Z A Ç Ã O  P O R  C R I M E ( S )  D E 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Após, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001367-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LINO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(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: 1005339-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005339-24.2017.8.11.0040 

AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 13/01/17 (Num. 11420978) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 16/10/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 25/04/18 às 15h45min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005451-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO RABELLO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005451-90.2017.8.11.0040 

AUTOR: BENTO RABELLO LEITE RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 01/03/16 (Num. 11421903) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 23/10/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 25/04/18 às 15h30min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001509-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ATAIDE TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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: 1005549-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR ANTONIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005059-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILDO PAULO KRIESER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa do Oficial de Justiça, devendo se manifestar requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003653-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMA RIBEIRO LEITE (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)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa do Oficial de Justiça, devendo se manifestar requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002111-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA VAES (AUTOR)

DIEGO MOLAS VAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/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: 1003818-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FREITAS CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa do Oficial de Justiça, devendo se manifestar requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004103-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RODRIGUES NAPIWOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa do Oficial de Justiça, devendo se manifestar requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004217-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA NICOLETTI RONCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa do Oficial de Justiça, devendo se manifestar requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001577-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 180585 Nr: 9449-83.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRISUL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093

 Vistos etc.

RECEBO OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, determinando o 

prosseguimento da execução, nos termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, 

do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art.17 da Lei 6830/80).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53226 Nr: 2616-30.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRISUL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, 

GABRIEL DE BRITO SILVA LIMA, ORLANDO PIMPIM LIMA, CARLOS 

ROBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para requerer, no prazo de quinze dias, o que 

entender de direito.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 133982 Nr: 7426-38.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARLEY GOMES MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte
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 Cod. Proc.: 134428 Nr: 7694-92.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON JOSE DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97124 Nr: 9127-39.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, NILVO JOAQUIM 

NEPONOCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B, Kleyton Proença de Oliveira - 

OAB:16810/0

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 138373 Nr: 9824-55.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ONORIO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA MEINHART HAHN - 

OAB:Procuradora Fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 Compulsando os autos, verifico que o exequente/embargado desistiu dos 

recursos de apelação e agravo de instrumento opostos nos autos (fls. 

78-79), bem como do valor excedente a 60 salários mínimos (fl. 254 dos 

autos em apenso).

 Assim, visando privilegiar o princípio do contraditório, sobre o cálculo de 

fl. 81, manifeste-se o embargante/executado, no prazo de 15 dias.

Havendo concordância (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), ficam os 

cálculos homologados e, expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando a parte final da 

decisão de fl. 37 (honorários).

Do contrário, conclusos.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

JOÃO ALVES BARROS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001445-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI MARIA HARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte reclamada para comparecer à audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 13 de MARÇO de 2018, às 13:40 

HORAS, nesta Comarca. ADVERTÊNCIA: Sendo que o não 

comparecimento acarretará na extinção do feito. Cientes de que poderão 

arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005979-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE AUGUSTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1005979-27.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: TATIANE AUGUSTO RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. A parte reclamante, intimada, não procedeu à emenda 

da petição inicial, razão pela qual, com fundamento no art. 321, §único, do 

NCPC, opino por indeferir a petição inicial, JULGANDO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I do NCPC. 

Sorriso/MT, 05 de março 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. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 08 de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005958-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NIVA ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (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 04 de ABRIL de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA OAB - MT0015115A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

C. MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT0020940A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000029-37.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JONATHAN APOLONIO GOES 

FILGUEIRA REQUERIDO: C. MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

BANCO CETELEM S.A. SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a reclamante GOES 

FILGUEIRA ADVOGADO que presta serviços de correspondente jurídico, 

atuando em procedimentos judiciais e extrajudiciais, mediante a 

contratação de profissionais para realizar audiências, promover 

protocolos e extração de cópias de documentos e de processos judicias. 

Afirma que foi contratada pelas reclamadas C. MARTINS SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS e BANCO CETELEM com a finalidade de representá-las em 

duas audiências que seriam realizadas na Comarca de Paramirim (BA) em 

14.05.2015, nas quais o preposto compareceria apenas para solicitar a 

homologação de acordos já firmados entre as partes naqueles processos. 

Por circunstâncias alheias a sua vontade, o correspondente contratado 

pela reclamante não compareceu às audiências, o que resultou na revelia 

da reclamada BANCO CETELEM e consequente condenação em ambos os 

processos, totalizando o valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). A 

reclamante sustenta que suportou integralmente o pagamento das aludidas 

condenações, posto que a reclamada C. MARTINS reteve desde então os 

pagamentos por serviços que a parte reclamante já havia prestado, 

conduzindo a reclamante, inclusive, a realizar empréstimos bancários para 

suportar o desfalque em seu faturamento e honrar os pagamentos dos 

demais profissionais que contratou. Entretanto, ao consultar os 

andamentos dos processos que culminaram na condenação, a reclamante 

constatou que as reclamadas não efetuaram o pagamento do valor das 

condenações – R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) –, mas apenas o valor 

correspondente aos acordos firmados anteriormente às audiências, 

situação confirmada pelo funcionário da reclamada C. MARTINS 

responsável por tratar com as equipes de correspondentes e do 

financeiro, evidenciando má-fé na conduta das reclamadas. Diante disso, 

postulou: a) o recebimento do valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), 

devidamente atualizado; b) reparação dos danos morais suportados. 

Conciliação inexitosa, em contestação, as reclamadas alegaram: a) 

ilegitimidade passiva da reclamada BANCO CETELEM; b) que legítimos e 

justificáveis os descontos nos valores a repassar ao reclamante; c) 

inocorrência de danos morais. Realizada audiência de instrução e 

julgamento, tomou-se o depoimento pessoal das prepostas das 

reclamadas. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RECLAMADA BANCO 

CETELEM. Verifico que assiste razão à reclamada BANCO CETELEM, 

tendo em vista que a relação contratual discutida nos autos ocorreu 

apenas entre reclamante e a reclamada C.MARTINS, bem como que as 

retenções indevidas sustentadas pela reclamante foram providenciadas 

igualmente pela reclamada C.MARTINS. Desta feita, ausente legitimidade, é 

o caso de extinção do feito em relação à reclamada BANCO CETELEM. DO 

MÉRITO. Quanto ao mérito, os documentos que instruem os autos 

conduzem à procedência parcial dos pedidos contidos na inicial. Restou 

incontroversa a existência de relação contratual entre reclamante e a 

reclamada C.MARTINS, bem como que houve por parte da reclamada a 

retenção de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) em repasses de 

pagamentos por serviços já prestados pela reclamante. Instada a juntar 

aos autos comprovantes de pagamentos das condenações/prejuízos, a 

reclamada não o fez, apenas noticiou que a retenção dos valores da 

reclamante foi uma precaução. Logo, igualmente incontroverso que a 

reclamada ou seu cliente, BANCO CETELEM, não pagaram qualquer valor 

às partes no processo em que houve condenação. Quanto às retenções 

dos valores por falha na prestação de serviço da reclamante, em que 

pese a reclamada sustentar que era certo que haveria descontos nos 

repasses caso algum prejuízo fosse causado pela reclamante, fato é que 

em nenhum dos documentos apresentados consta qualquer cláusula 

ajustando a hipótese entre as partes. Demais disso, independente de 

ajuste entre as partes, justo seria o reclamante arcar com prejuízos 

devidamente comprovados, o que não ocorreu. Ainda que tenha 

experimentado prejuízos, certo é que haveria a reclamada de buscar os 

meios legais próprios para cobrança de obrigações inadimplidas e não de 

forma unilateral decidir pelas retenções. Portanto, indevida a retenção 

providenciada pela reclamada. Com relação aos danos morais, não há 

dúvida de que a pessoa jurídica pode vir a sofrê-los, pois a Constituição 

Federal assegura - art. 5º, X - a proteção à honra e à imagem das 

pessoas, ao passo que o Código Civil estabelece - art. 52 - que a proteção 

dos direitos da personalidade é aplicada, no que couber, às pessoas 

jurídicas. Trata-se, ademais, de entendimento consolidado na Súmula nº 

227 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral”. Contudo, é sabido que a pessoa jurídica somente faz 

jus à indenização por dano moral quando o seu bom nome, reputação ou 

imagem forem atingidos no meio social ou comercial pelo ato ilícito. No caso 

em crivo, a reclamante sustentou que deixou de pagar prestadores de 

serviços, que realizou empréstimos para saldar dívidas, bem como que 

sofreu cobranças e ameaças de representação junto à OAB – Ordem dos 

Advogados do Brasil, entretanto, deixou de apresentar qualquer prova de 

suas alegações. Desta feita, não havendo a reclamante se desincumbido 

em provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do NCPC), a 

improcedência do pedido se impõe quanto à indenização por danos 

morais. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, em relação à 

parte BANCO CETELEM e PARCIALMENTE PROCEDENTE para o efeito de 

condenar a reclamada C. MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS ao 

pagamento de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 04 de ABRIL de 2018, às 09:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 04 de ABRIL de 2018, às 09:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-73.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DE FATIMA GRANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA COM. ENXOVAIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 8011023-73.2015.8.11.0040 

REQUERENTE: NILCE DE FATIMA GRANDO REQUERIDO: CASA COM. 

ENXOVAIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME I – RELATÓRIO. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por NILCE DE FATIMA GRANDO em face 

de CASA COM. ENXOVAIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME. 

Conforme certidão de ID 11735599, a parte autora não se manifestou 

sobre o resultado de busca, caracterizando assim o abandono da causa, 

conforme despacho de ID 4774907, 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, 28 de 

fevereiro de 2018. JACOB SAUER,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006393-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTANIA SILVA BEZERRA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1006393-25.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: MIRTANIA SILVA BEZERRA VAZ REQUERIDO: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Trata-se de reclamação proposta por MIRTANIA SILVA BEZERRA VAZ em 

face de UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. Instada a promover a emenda da inicial (Id. 

11150631) a parte reclamante quedou-se inerte (Id. 11788690), ensejando 

o indeferimento da inicial segundo preleciona o parágrafo único do art. 321 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do 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. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 08 de março 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE NASCIMENTO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (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 23 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006742-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006742-28.2017.8.11.0040 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 a parte reclamante de que foi designado o dia 25 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 17:10HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE NASCIMENTO GALVAO (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 23 de MAIO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002108-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MEES NICOLODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1002108-86.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: FELIPE MEES NICOLODI REQUERIDO: RODOBENS 

COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 2018, às 13h. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA CLARA GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000618-92.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 27 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 11:10HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1001083-04.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 25 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 09:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS CORREA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000882-12.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 11 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 14:50HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA OAB - MT21729/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1001053-66.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 18 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 17:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TEOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000890-86.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 11 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 15H20MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006360-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON SOLTEL DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1006360-35.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da correspondência . Sorriso/MT, 09 de Março de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000867-43.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 11 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 14H10MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000446-53.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 20 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 08:10HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 186777 Nr: 2159-80.2018.811.0040

 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: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE PAULA, FRANCIS MARIS CRUZ, 

GONÇALVES FAVARO & FAVARO LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA - OAB:19307-E, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Inexistente crime na hipótese dos autos, é caso de restituição da carga e 

dos veículos apreendidos. Conquanto um dos veículos esteja em nome de 

terceiro (fl. 26), deve-se considerar que a propriedade na hipótese se 

transfere pela tradição, não havendo qualquer registro de ilicitude da 

posse do bem no momento da abordagem policial. Assim sendo, a 

restituição ao possuidor apenas restabelece a situação de fato vigente ao 

tampo do flagrante. Ante o exposto, decido pelo arquivamento do termo 

circunstanciado e pela restituição dos bens apreendidos, acolhendo assim 

o pedido formulado nas fls. 53-71. Expeçam-se os mandados de 

restituição. Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 103484 Nr: 6495-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - OAB:21265/O

 SENTENÇA

Vistos etc.

MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN foi denunciado como incurso nas 

sanções do artigo 306, Caput da Lei n.° 9.503/97.

Em audiência de fl. 84, a Ilustre Representante do Ministério Público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, por 02 (dois) 

anos, nos termos do Artigo 89 da Lei 9099/95, que foi aceito pelo 

acusado.

Instado, o MP se manifestou pela extinção da punibilidade ante o 

cumprimento, fl. 114.

 Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o acusado 

cumpriu regularmente as condições impostas na fl. 84.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCIO LEANDRO 

SCHIEFELBEIN nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas 

de estilo, após o trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado na pessoa do Advogado.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 127460 Nr: 3876-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI TEREZINHA GHIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5.489-B

 Processo nº. 3876-35.2015.811.0040.

Código nº. 127460.

Execução Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

SUELI TEREZINHA GHIZZI foi condenado a tratamento psiquiátrico por 

prazo indeterminado, fixando-se prazo mínimo de 3 (três) anos para 

verificação da cessação da periculosidade, fls. 7/7v.

A defesa em sua manifestação de fls. 236/236v, postula pela extinção da 

punibilidade da reeducanda em razão da cessação da periculosidade, 

conforme Parecer Psiquiátrico de fls. 175/179.

O MPE por sua vez, concordou com o pedido defensivo de extinção da 

punibilidade, fl. 245v.

 É o relatório, Decido.

Verifica-se dos autos, que o Parecer Psiquiátrico de fls. 175/179, afirmou 

a periculosidade da reeducando como cessada.

 A fim de afirmar a assertiva do Parecer Psiquiátrico, verifica-se dos 

antecedentes da reeducanda em anexo, que da data do fato até o 

presente momento a mesma não cometeu qualquer crime.

Assim, verifica-se que a reeducanda cumpriu regularmente as condições 

que lhe foram impostas, inexistindo qualquer revogação ou noticia de 

descumprimento.

Ante o exposto, em virtude da situação excepcional do presente caso, 

sobre tudo o princípio da razoabilidade prevista na Constituição Federal, 

em consonância com o Parecer Ministerial de fl. 245v, JULGO EXTINTA A 

PENA de SUELI TEREZINHA GHIZZI PELO SEU CUMPRIMENTO, nos termos 

do artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal n. 7.210/84, c.c. artigo 82 

do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas e anotações 

necessárias, e após arquive-se o processo, com as cautelas de estilo.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o reeducando na pessoa do Ilustre 

Advogado de Defesa.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 28 de fevereiro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 100398 Nr: 3149-47.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB, AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 Ação Penal nº 3149-47.2013.811.0040 Código 100398

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réus: Reginaldo Barbosa

 Angela Maria da Silva

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de Angela Maria da Silva e Reginaldo 

Barbosa, vulgo “ÍNDIO”, devidamente qualificados nos autos, com incurso 

no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“I – Noticiam os autos que na data de 03 de abril de 2013, por volta de 

20h00min., na Rua Filadélfia, nº 124, Bairro São Domingos, nesta cidade e 

comarca de Sorriso/MT, os denunciados ÂNGELA MARIA DA SILVA e 

REGINALDO BARBOSA, vulgo “ÍNDIO”, tinham em depósito, para fins de 

mercancia, 07 (sete) “trouxinhas”, envoltas em embalagens plásticas de 

cor azul, pesando 2.8g (dois gramas e oito centigramas) de “cocaína” e 01 

(um) “tablete”, envolto em embalagem plástica, pesando 194,6g (cento e 

noventa e quatro gramas e seis decigramas) de “maconha”, conforme se 

extrai do Auto de Apreensão de fl. 42 e Laudos Preliminares de 

Constatação de Drogas de fls. 38/41 do IP, causadoras de dependência 

física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar”.

 “II – Sobressai do caderno informativo, ainda, que nas mesmas condições 

de tempo e lugar retrocitada, os denunciados ÂNGELA MARIA DA SILVA e 

REGINALDO BARBOSA, vulgo “ÍNDIO”, associaram-se para o fim de 

praticar o tráfico de entorpecentes”. (...) (sic)

Denúncia, fls. 05/07.

Auto de prisão em flagrante delito, fl. 14.

Boletim de ocorrência, fl. 15/15-v.

Auto de apreensão, fls. 16 e 46/46-v.

Antecedentes criminais, fls. 123/125, 195/197 e anexos.

 Auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes, fls. 42/45.
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Laudo preliminar de drogas, fls. 61/62.

Respostas à acusação, fls. 132/149 e 148/149.

A denúncia foi recebida em 29 de maio de 2013, fls. 174/178.

 Termos de audiência de instrução, fls. 256/263, 275/279 e 321/323.

Carta precatória, fls. 345/347.

Laudo pericial definitivo, fls. 358/360.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 350/357), expondo que a 

materialidade e a autoria dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e 

associação criminosa para o tráfico, imputados aos requeridos, se 

encontram devidamente demonstradas. Mencionou que as provas 

produzidas no processo asseguram a participação dos acusados na ação 

criminosa. Pugnou, ao final, condenação dos réus como incurso nas 

sanções previstas no art. 33 e art. 35 ambos da Lei n.º 11.343/2006.

 Alegações finais da defesa dos réus (fls. 362/391), por seu turno, 

preliminarmente requerendo a nulidade da prova constante nos autos, ante 

a violação de domicílio. Defendeu, ainda, a inexistência de provas aptas a 

configurar as infrações penais de tráfico e associação para o tráfico. 

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta tipificada no 

art. 33 da Lei n.º 11.343/06 para a descrita no art. 28, da mesma lei. 

Requereu também, a aplicação da incidência da causa de redução de 

pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

I. Questão de Ordem.

 I.I. Arguição de Ilegalidade da prova obtida mediante a violação de 

domicílio.

 Conforme se denota, a defesa apresentou pedido de nulidade de invasão 

de domicílio, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial 

autorizador da busca domiciliar, sem o consentimento do morador. 

Contudo, penso que a tese arguida pela defesa técnica do réu não merece 

guarida. Explico melhor.

 Segundo preceitua o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é 

asilo inviolável, exceto nos casos de flagrante delito, desastre ou para 

prestar socorro. Logo, ainda que houvesse invasão de domicílio, estaria 

abarcada pela situação de flagrância, mesmo porque, conforme se 

depreende das informações constantes no inquérito policial as denúncias 

anônimas informaram especificamente o local como sendo ponto de venda 

de entorpecentes.

 De acordo com o entendimento majoritário e nos termos do artigo 33 da 

Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/2006), ter entorpecentes em depósito 

constitui crime permanente, caracterizando, portanto, a condição de 

flagrante delito a que se refere o dispositivo constitucional.

Assim é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

 “(...) 2. O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, razão por que não 

há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, 

pois a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da 

autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente 

da expedição de mandado judicial (...)”. (STJ - HC: 204108 RJ 

2011/0086158-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

09/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)

“(...) Tratando-se de tráfico de entorpecentes, na modalidade "ter em 

depósito", delito de natureza permanente, no qual a consumação se 

prolonga no tempo e, consequentemente, persiste o estado de flagrância, 

admite-se, ainda que em período noturno, o ingresso da Polícia na casa em 

que está sendo praticado tal crime, com a consequente prisão dos 

agentes do delito e apreensão do material relativo à prática criminosa. - 

Habeas-corpus denegado”. (STJ - HC: 21392 MG 2002/0035264-4, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 22/10/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.11.2002 p. 296)

Há, portanto, a possiblidade de busca e apreensão em casa, sem ordem 

judicial, se ali estiver sendo cometido crime. E, aliás, para o caso, o crime 

era permanente.

“(...) I – O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de 

revisão criminal. Precedentes. II – Não há falar em incompetência do Juízo 

que determinou os mandados de busca e apreensão ante a ausência do 

nexo de causalidade entre as armas encontradas e os mandados de 

busca e apreensão ora impugnados. III – É orientação desta Corte ser 

dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de 

flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que 

se fale em ilicitude das provas obtidas. Precedente. IV – Recurso ordinário 

a que se nega provimento”. (STF - RHC: 121419 SP, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-20

Nesse caso, não se pode falar em provas ilícitas, uma vez que, no caso 

de crime permanente, o momento consumativo do delito está sempre em 

execução.

II. Da acusação concernente à prática do crime de tráfico de drogas.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática do delito 

estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (fl. 14), do 

boletim de ocorrência (fls. 15/15-v), do auto de apreensão (fls. 16 e 

46/46-v), do auto de constatação de entorpecentes (fls. 42/45), do laudo 

preliminar (fls. 61/62) e do laudo pericial (fls. 358/360), que são 

corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidencia, no plano 

fático-probatório, a existência material da porção equivalente a 2,8g (dois 

gramas e oito decigramas) de substância entorpecente, equivalente à 

cocaína, e 194,6g (cento e noventa e quatro gramas e seis decigramas) 

de substância entorpecente, correspondente à maconha, produtos que se 

encontram no rol de substâncias de uso proscrito pelo Ministério da Saúde 

— incluída na Lista F1, item 10 da Resolução RDC 200 da ANVISA c/c o 

art. 66 da Lei n.º 11.343/2006 —, por ser catalisador de dependência. Com 

o fito de corroborar as assertivas precedentemente externadas, lanço 

mão do conteúdo das declarações exteriorizadas por parte de Advirson 

Roberto da Cruz, Jucimar Inácio de Moraes, Orci Rodrigues de Lima, 

Wagner Vilalba Buque e Jorge Luiz de Almeida (fls. 256, 259/263 e 

321/323), que dão suporte a estas afirmações e deixam evidenciar a 

ocorrência do delito. Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade 

do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 da Lei n.º 11.343/2006].

De outro vértice, no que concerne à análise da autoria da infração penal, 

examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, 

depreende-se que os requeridos realizaram postura com o intuito de 

promover a difusão da circulação de substâncias entorpecentes, ao 

guardar e manter em depósito, para efeito de promover a introdução no 

comércio, determinada quantidade de drogas. Destrinchando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que no dia 03 de abril de 

2013, por volta de 20h00min, devido à existência de informações que 

noticiavam a participação dos réus na prática do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes, de maneira imediata, os policiais militares se deslocaram 

com destino à residência situada na Rua Filadélfia, n.º 124, bairro São 

Domingos, nesta urbe, quando então, logo após ingressarem no recinto, 

executarem revista e varredura no prédio, lograram êxito em localizar na 

residência certa quantidade de droga, com massa bruta equivalente a 2,8g 

(dois gramas e oito decigramas) de substância entorpecente, equivalente 

à cocaína, e 194,6g (cento e noventa e quatro gramas e seis decigramas) 

de substância entorpecente, correspondente à maconha. Diante desta 

perspectiva, foi procedida à prisão em flagrante dos requeridos.

 Efetivamente, como resultado direto de análise minuciosa a incidir sobre a 

dinâmica em que os fatos se concretizaram, notadamente a respeito das 

circunstâncias em que a prisão dos acusados se operacionalizou — 

especialmente porque sob a custódia dos requeridos fora apreendida 

razoável quantidade de droga, que se encontravam armazenada em 

diversas porções e também porque a prova testemunhal produzida 

conduz à conclusão de que os acusados, efetivamente, dedicavam-se a 

difundir o comércio de substâncias entorpecentes — despontam 

evidências concretas que dão contornos e corporificam a atividade de 

comércio desenvolvida por parte dos requeridos.

E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, 

fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, 

com segurança categórica, a autoria da infração penal aos requeridos.

 Com o objetivo de corroborar com a versão precedentemente externada, 

não é demais enfatizar e destacar o conteúdo do depoimento prestado por 

parte da testemunha Jucimar Inácio de Moras, oportunidade em que, na 

etapa judicial (fls. 183 e 188), que argumentou que:

“(...) que já havíamos recebido inúmeras denúncias em relação ao tráfico 

naquela região em especial naquela residência; que no primeiro momento 

foi a guarnição do Capitão Jorge Almeida que chegou primeiro no local; 

que fomos em apoio e quando eu entrei no terreno eu percebi uma pessoa 

correndo no corredor do fundo; que fui até o local observar e veio o vulgo 

“índio”, que ele havia dispensado algumas embalagens de entorpecentes 

pelo muro da casa dele, jogado no quintal vizinho; que a senhora estava 

presente e tinha mais dois homens dentro da residência; (...) que eu olhei 

por cima do muro e vi algumas embalagens plásticas para envolver 

entorpecentes; (...) que o tablete maior estava sobre a mesa da cozinha 

da casa deles; (...) as denúncias era de que naquela residência por ele 
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(Reginaldo) estava sendo comercializado entorpecentes; que as 

denúncias falavam do vulgo “índio”; que foram várias denúncias anônimas 

fazendo menção a esse endereço e a pessoa do índio; (...) que o tablete 

de maconha estava na mesa da cozinha, visível, qualquer um que estava 

na casa estava vendo; (...) que ele arremessou pelo muro foram recortes 

plásticos; (...) que o índio assumi a propriedade do entorpecentes; que ele 

comercializava com a anuência, conhecimento da esposa dele; que outro 

fato que chama a atenção é o número de calçados que estavam 

guardados na residência, aparentemente vários tênis de várias 

numerações, que haviam até sido lavados parece que em alguma 

lavanderia, tênis e outros objetos, óculos, tênis; (...) que os tênis estavam 

com embalagem da lavanderia; (...) que eu também recolhi as embalagens 

plásticas; (...) que a porta estava aberta e a hora que a guarnição se 

aproximou do local, ele já correu para o fundo tentando dispensar esse 

material; (...) que as denúncias falavam do nome do índio e que as 

pessoas que ali moravam faziam a prática do comércio de entorpecentes; 

(...) que abordamos algumas pessoas ali próximo eles diziam que naquele 

local era costumeiro o comércio de entorpecentes; (...) que eles alegavam 

que eram usuários e faziam a compra desse produtos naquele endereço” 

(sic).

 A título de ilustração, valho-me do conteúdo do depoimento prestado por 

parte da testemunha Orci Rodrigues de Lima (fls. 184 e 188), o qual deixou 

claro:

“(...) que fomos até a residência por causa de denúncia de tráfico de 

drogas; (...) que assim que chegamos o portão estava aberto e lá da rua 

dava pra ver a cozinha; que deu pra ver uma pessoa sentada na mesa; 

que a hora que essa pessoa visualizou que a polícia chegou, ela saiu 

correndo pelos fundos; que os policiais conseguiram abortar ele lá pelo 

fundo da residência, que seria o índio; que posteriormente entramos na 

residência e o tablete de maconha estava em cima da mesa da cozinha; 

que a acusada estava por ali, na cozinha, que no momento eles estavam 

jantando ou fazendo janta; que a comida estava no fogão ao lado da onde 

ele estava sentado embalando entorpecente; que tinha mais duas pessoas 

na sala e uma criança; que o tablete de maconha foi eu que encontrei; (...) 

que tinha papel picotado sobre a mesa; (...) que no momento que 

chegamos ele saiu correndo da cozinha para os fundos; (...) que eu vi ele 

correndo; (...) que tava ele e a esposa na cozinha e mais duas pessoas 

na sala, que seriam dois homens e uma criança; (...) que a gente entrou 

dentro da casa e eu encontrei o tablete de maconha em cima da mesa, o 

papel picotado; (...)” (sic).

 Valho-me, com o escopo básico de dar sustentáculo à estória 

anteriormente narrada, do teor do depoimento exteriorizado por parte da 

testemunha Wagner Vilalba Buque (fls. 26/28 dos autos), o qual informou 

que:

“(…) que tinham várias denúncias de que naquele local funcionava o 

comércio de entorpecentes; (...) que ao chegar no local avistamos o índio 

na cozinha junto com sua esposa; (...) que ele estava fazendo o preparo 

do entorpecente, da embalagem; que ele tentou correr mas a guarnição já 

estava cercando; (...) que no interior da residência foi encontrado 

dinheiro, entorpecente e alguns calçados; (...) que no momento que a 

guarnição chegou ele tava fazendo o preparo do entorpecente, da 

embalagem; (...)” (sic).

A propósito, a respeito da temática ‘sub judice’, lanço mão do conteúdo 

das declarações exteriorizadas por parte da testemunha Jorge Luiz de 

Almeida (fls. 118/119), que asseverou que:

“(…) que nós recebemos a denúncia anônima (...) que passamos 

primeiramente na frente da casa e visualizamos uma situação estranha, 

que uma pessoa estava possivelmente passando entorpecente pra essa 

outra pessoa; que eles afirmaram que seria a pessoa conhecida como 

“índio” e já de imediato eles informaram via rádio as demais guarnições; 

que adentramos a residência naquele momento, onde as portas estavam 

abertas; que tinha uma grade e por essa grade dava pra visualizar o 

interior da residência e quando ele avistou a guarnição ele saiu correndo e 

dava de visualizar ele correndo; que a guarnição entrou e no fundo da 

residência ele tentou se desfazer de alguns produtos, que eram produtos 

entorpecentes; que no bolso dele foi encontrado dinheiro e uma 

quantidade de droga; que de pronto foi visualizado em cima da mesa 

entorpecentes e recortes de plásticos; que a esposa do índio estava 

dentro da casa, na cozinha e até mesmo fazendo comida naquele 

momento que a guarnição entrou; que todas as pessoas que estavam 

dentro da casa foram encaminhadas para a polícia militar; que depois que 

a polícia militar entrou o vulgo “índio” correu para o fundo da casa e 

qualquer pessoa que estava dentro da casa estava visualizando a droga 

que estava em cima da mesa, todos que estavam ali presentes não tinha 

como não notar aquela droga em cima da mesa; que não tinha como não 

ver; que ele assumiu a droga que era de propriedade dele; que estávamos 

primeiramente com uma viatura descaracterizada; que primeiro ele viu 

essa movimentação de algumas pessoas entrando e saindo e em uma 

dessas entradas ele visualizou entregando um pacote pra essa pessoa; 

(...) que quando chegamos o vulgo “índio” saiu correndo pra o fundo da 

residência; que parte da droga estava no bolso; que esses produtos que 

estavam no bolso ele tentou jogar para o fundo do quintal; que logo foi 

encontrado porção no bolso dele e dinheiro trocado; (...) que era mais de 

um tipo de droga, cocaína e maconha; que ele tinha várias denúncias de 

tráfico de drogas anteriormente; (...) que a denúncia era que ali era 

conhecido como uma boca de fumo; (...) que foram encontrados vários 

celulares; (...) que a droga estava em cima da mesa, recortes plásticos; 

que a mesa é na cozinha da casa” (sic).

De efeito, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, máxime do exame contextualizado dos depoimentos externados 

por parte de Advirson Roberto da Cruz, Jucimar Inácio de Moraes, Orci 

Rodrigues de Lima, Wagner Vilalba Buque e Jorge Luiz de Almeida (fls. 

256, 259/263 e 321/323), denota-se que a exposição dos fatos, que foi 

veiculada por parte das testemunhas, mostra-se extremamente coerente e 

verossímil, porque revela contornos densos de plausibilidade e 

credibilidade, e pende por desconstruir, do ponto de vista probatório, toda 

a estória apresentada por parte dos requeridos, ao exteriorizar, estreme 

de dúvidas, que os réus dedicavam-se a explorar o comércio de 

entorpecentes, de maneira que não subsistem quaisquer motivos/razões 

que possam retirar-lhe o atributo da confiança. Cumpre ter presente, 

também, que o teor da versão veiculada pelas testemunhas, na etapa 

investigatória e na fase judicial, deixa transparecer extrema dose de 

coerência e idoneidade, dado à existência de identidade/semelhança de 

detalhes e irrelevantes contradições que se limitam à especificação de 

dados periféricos.

Efetivamente, devido às condições e às circunstâncias de modo, de tempo 

e de lugar que determinada tipologia de infração penal apresenta, derivado 

da forma clandestina e oculta de consumação do delito (como é o caso do 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes), depreende-se, por inferência 

racional, que a prova exclusivamente concentrada no depoimento de 

policiais revela-se a tônica, visto que delitos dotados destas 

características são, como via de regra, executados com o objetivo de 

assegurar a impunidade do agente e consumados, inserido em um 

contexto empírico, que inviabiliza que outras pessoas reúnam condições 

de presenciar a concretização dos atos executórios — principalmente 

quando realizada a prisão em flagrante, em que, na maioria avassaladora 

das vezes, as testemunhas presenciais são policiais.

Portanto, nesse influxo de ideias, infere-se, por força de proposição 

lógica, que o depoimento de policiais, que não oferece dúvidas, desponta 

de maneira conclusiva e coerente, materializa-se em harmonia com o 

repertório de subsídios probatórios e que, fruto de raciocínio dedutivo, 

origina juízo de certeza acerca de determinado fato, caracteriza-se como 

mecanismo idôneo/hábil de informação, tendente a render ensejo à 

responsabilidade criminal dos agentes.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais 

responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova 

idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em 

Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus 

não conhecido”. (STJ - HC: 236105 SC 2012/0051884-1, Relator: Ministro 

JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 12/06/2014)

“(...) 3. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na 

verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como 

meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando 

colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com 

os demais elementos de prova (...)”. (STJ - HC: 95314 SP 2007/0279956-8, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

06/03/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.06.2008 p. 1)

Além disso, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, a 

apreensão de razoável quantidade de substância entorpecente (que 
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permite o fracionamento em diversas unidades, o que se mostra 

incompatível com a condição de usuário), de natureza/tipo distintas, que 

se encontrava armazenada em diversas porções, se mostra incompatível 

com a condição de usuários e, ao mesmo tempo, demonstra, estreme de 

dúvidas, a prática e a destinação comercial da substância entorpecente.

Há a considerar, ainda, por relevante, que a apreensão simultânea de 

drogas de natureza/tipo distintas e de objetos tradicionalmente utilizados e 

intimamente relacionados com a prática do comércio de substâncias 

entorpecentes (sacolas plásticas e aparelhos/chips celulares), revela, 

com segurança categórica, a destinação comercial da substância 

entorpecente.

 Desponta, outrossim, como fator digno de destaque que, ao expor o 

encadeamento e os detalhes dos acontecimentos, os requeridos, assim o 

fizeram de maneira vacilante, não transparecendo segurança e firmeza 

nas narrativas apresentadas, deixando, de certa forma, revelar inúmeras 

discrepâncias e absoluta ausência de nexo/lógica. Como tolerar as 

contradições inconciliáveis — considerando-se a disparidade de versões 

prestadas pelos acusados que exteriorizaram, em momentos distintos, 

relatos totalmente divergentes e desarmônicos.

 Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor das 

declarações exteriorizadas por parte das testemunhas Advirson Roberto 

da Cruz, Jucimar Inácio de Moraes, Orci Rodrigues de Lima, Wagner 

Vilalba Buque e Jorge Luiz de Almeida, que abordam a dinâmica dos fatos 

e as circunstâncias que os envolveram e aponta os réus como os 

indivíduos que deflagraram a ação criminosa; b) a análise das condições 

em que a prisão dos requeridos se operacionalizou, máxime em função da 

apreensão de razoável quantidade de substâncias sob a custódia direta 

dos acusados; c) e, por derradeiro, a ausência de 

plausibilidade/verossimilhança da versão apresentada por parte dos réus.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento dos acusados.

 Sob outro prisma de enfoque, no tocante à causa de diminuição de pena 

preconizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, por parte da defesa 

técnica dos acusados, verifica-se, do cotejo do cipoal de circunstâncias 

que envolvem os fatos submetidos à apreciação e, inclusive, da análise 

dos fatos anteriormente desenvolvida, denota-se que a requerida Ângela 

Maria da Silva é primária, não apresenta antecedentes criminais e também 

não existe qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se 

dedique habitualmente à atividades criminosas, fazendo assim jus ao 

reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º 

da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, em relação ao acusado Reginaldo 

Barbosa, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, o quê se 

configura como obstáculo intransponível para a concessão do benefício 

preconizado no comando normativo do art. 33, § 4.º da Lei n.º 

11.343/2006.

D’outra banda, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no que 

tange à tese desclassificatória hasteada por parte da defesa técnica dos 

réus, penso que está fadada ao insucesso. É que, tendo em vista que a 

Lei n.º 11.343/2006 em seu art. 28, § 2°, estabeleceu uma série de 

critérios para verificar se a droga destina-se ou não a consumo pessoal, 

sendo eles: natureza e quantidade da substância apreendida, local e 

condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como a conduta dos agentes, não restando evidenciado 

nos autos, o preenchimento de tais requisitos.

 Ao contrário, resta claramente configurada, diante das provas colhidas 

nos autos, a prática da conduta típica “guardar e ter em depósito”, bem 

como a forma de acondicionamento da droga, as quais estavam sendo 

manipuladas, no exato momento da busca domiciliar, para possível(is) 

venda(s) futura(s). Frisa-se, que a manipulação/manuseio dos 

entorpecentes era feito em local comum da residência (cozinha) e, 

principalmente, visível a quem lá estava.

 Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte de Ângela Maria da Silva e Reginaldo 

Barbosa, vulgo “Índio” ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que 

define o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no corpo do art. 

33 da Lei n.º 11.343/2006.

III. Da acusação concernente à prática do crime de associação para o 

tráfico de drogas.

Primeiramente, incumbe-me trazer à baila que o art. 35 da Lei n.º 

10.343/2006, pressupõe a efetiva associação de dois ou mais indivíduos, 

de forma não eventual, com o desiderato nuclear de cometer as infrações 

penais de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 e art. 34, ambos da Lei 

n.º 10.343/2006], de tal sorte a traduzir e exprimir a ideia de habitualidade, 

estabilidade e permanência do ânimo associativo a ser traçado entre os 

seus participantes. Do preceito primário do dispositivo legal em enfoque, 

exsurge que há o dolo específico de associarem-se, unirem esforços, 

com a predisposição para desenvolverem condutas criminosas, que se 

achem vinculadas com o tráfico de entorpecentes, de forma reiterada, 

erigindo-se como delito autônomo, independentemente da ocorrência de 

outras espécies de crimes praticados pelos seus integrantes.

A corroborar tais assertivas, trago a colação os seguintes precedentes 

jurisprudenciais, de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujas 

ementas transcrevo parcialmente:

“(…) O delito de associação para o tráfico não se confunde com uma 

associação meramente eventual (simples co-autoria), demandando a 

permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma 

verdadeira societas sceleris. Precedentes. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 

99.373/MS, 6.ª Turma, Relatora Convocada Des. Jane Silva, julgado em 

18/03/2008).

“(…) 2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é 

imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, 

sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume 

ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. (…)” (STJ, 

Habeas Corpus n.º 137.471/MS, 5.ª Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, 

julgado em 02/09/2010).

Pois bem, tracejadas tais premissas, no caso em exame, não é possível 

extrair dos autos um juízo de convicção definitivo, estreme de quaisquer 

dúvidas, que possa dar conta do fato de que os acusados, com ânimo de 

permanência e estabilidade de sociedade criminosa, tenham, em 

comunhão de esforços, obrado no sentido de edificar uma organização 

criminosa destinada a praticar crimes, envolvendo tráfico ilícito de 

entorpecentes, de forma reiterada e com o escopo básico de viabilizar a 

difusão de drogas a terceiros.

Ocorre que, em verdade, ao que tudo indica, o liame que unifica os réus 

decorre, fundamentalmente, de vínculo de aproximação inter-pessoal 

desprovido dos predicados da estabilidade e permanência e, de tal 

contexto, não tem o condão de transcender. Perquirindo objetivamente o 

desdobramento dos fatos e a sua dinâmica, visualiza-se que, de fato, os 

requeridos praticaram o delito, em conjunção de esforços. Contudo, não 

existem, ainda que por arremedo, elementos de convicção que pendam 

por conduzir à conclusão consistente no fato de que os acusados tenham 

unificado esforços com o escopo nuclear de praticar crimes que digam 

respeito à questão relativa a entorpecentes [art. 33 e art. 34, ambos da Lei 

n.º 10.343/2006], mas, tão somente, o estabelecimento, em um caso 

pontual, de empresa criminosa para desenvolver um fato típico em 

especial, em que ficou estabelecido divisão de tarefas entre os seus 

componentes. Não há falar, portanto, em existência de vínculo associativo 

com caráter de estabilidade e permanência ou de um acordo de vontades 

entre os acusados visando à prática reiterada do crime de tráfico, mas, 

tão somente, mero concurso eventual de agentes.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o 

fim de:

a) CONDENAR os réus Ângela Maria da Silva e Reginaldo Barbosa, 

devidamente qualificados, pela prática da infração penal de tráfico ilícito de 

entorpecentes, na forma prevista no art. 33 ‘caput’ da Lei n.º 11.343/2006;

b) ABSOLVER os réus Ângela Maria da Silva e Reginaldo Barbosa, 

devidamente qualificadas, da acusação da prática do delito de associação 

criminosa para o tráfico [art. 35 da Lei n.º 11.343/2006], com supedâneo 

no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

 Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida a requerida.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I Do réu Reginaldo Barbosa.

 Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 
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que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, 

que referem à existência de ações penais, devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes. O acusado 

responde a outra ação penal nesta comarca, também pelo crime de tráfico 

de drogas, código Apolo n.º 132195 – comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, sendo condenado em 15/02/2017, a pena de 05 (cinco) anos e 

10 (dez) meses de reclusão.

 Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, ao comportamento 

da vítima, às consequências e aos motivos do crime, penso que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, 

visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e 

do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do 

comportamento criminoso centralizou-se na ação de guardar e manter em 

depósito razoável quantidade de substância entorpecente, de 

natureza/tipo distintos (maconha e cocaína), e que, com relação à 

cocaína, detém intenso potencial lesivo/ofensivo. Dessa feita, dado a 

multiplicidade do tipo de drogas e a potencialidade lesiva da droga 

apreendida, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos 

externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora 

relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em 

desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei 

n.º 11.343/2006.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas 

favoráveis (com exceção das moduladoras relativas aos antecedentes 

criminais e à culpabilidade), afigura-se perfeitamente justificável o 

distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de uma 

operadora judicial, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao 

réu em 06 (seis) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. 

De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um 

executivo de pena (cód. Apolo n.º 118888 – comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, ao réu deve ser cominada o atributo de reincidente [art. 61, 

inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da 

circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 01 (um) ano 

ficando a pena provisória no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 07 (sete) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena — visto que, de acordo com os informes 

produzidos no processo, o réu é reincidente, o quê se configura como 

obstáculo intransponível para a concessão do benefício preconizado no 

comando normativo do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 750 (setecentos e 

cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

I.II Da ré Ângela Maria da Silva.

 Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento juntado aos autos, não 

devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de maus 

antecedentes.

 Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade da 

ré desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e 

do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do 

comportamento criminoso centralizou-se na ação de guardar e manter em 

depósito razoável quantidade de substância entorpecente, de 

natureza/tipo distintos (maconha e cocaína), e que, com relação à 

cocaína, detém intenso potencial lesivo/ofensivo. Dessa feita, dado a 

multiplicidade do tipo de drogas e a potencialidade lesiva da droga 

apreendida, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos 

externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora 

relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em 

desfavor da acusada. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei 

n.º 11.343/2006.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas 

favoráveis (com exceção da moduladora relativa à culpabilidade), 

afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em 

face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo 

a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão.

 Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 05 (cinco) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. De acordo com 

os informes produzidos no processo, depreende-se que a requerida é 

primária, não apresenta antecedentes criminais e também não existe 

qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique 

habitualmente à atividades criminosas.

E, calcado na necessidade de desenvolver raciocínio de interpretação que 

descortine exegese autêntica e teleológica da norma jurídica, tomando-se 

em consideração que o fundamento da causa de diminuição de pena, no 

crime de tráfico, espelha a ideia-princípio de reduzir/minimizar a punição do 

agente que realiza o crime de tráfico de maneira individual, em caráter não 

profissional, ocasional e não-habitual [cf.: LUIZ FLÁVIO GOMES, ALICE 

BIANCHINI, ROGÉRIO SANCHES CUNHA E WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA, 

“Nova Lei de Drogas Comentada artigo por artigo”, São Paulo: RT, 2006, p. 

165], para efeito de estabelecer diferenciação substancial entre pequenos 

e grandes traficantes [cf.: STF, RExtr n.º 596.152/SP, Tribunal Pleno, Rel. 

Ayres Britto].

Para efeito de determinação do fator de incidência da causa de diminuição 

idealizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, deve firmar-se no 

patamar de 2/3. Não se observa a incidência de causa de aumento da 

pena.

 Portanto, diminuo a pena fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses, na 

razão de 2/3, ficando a pena definitiva fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 350 (trezentos e 

cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica da ré.

 II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do 

Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena 

Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos.

II.I. Do requerido Reginaldo Barbosa: pena privativa de liberdade 

equivalente a 07 (sete) anos de reclusão, decorrente da condenação pela 

prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; pena de 

multa estipulada em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, em conformidade com 

o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ e ‘b’ do 

Código Penal.

Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].
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II.II. Da requerida Ângela Maria da Silva: pena privativa de liberdade 

equivalente a fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 

decorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, 

da Lei n.º 11.343/06; pena de multa estipulada em 350 (trezentos e 

cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época do fato.

 Efetivamente, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a idéia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que a ré é primária e não detêm antecedentes criminais 

e, por derradeiro, considerando que o Excelso Supremo Tribunal Federal 

deliberou por declarar, de modo incidental, a inconstitucionalidade da 

obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para os 

condenados por crimes hediondos, a que faz menção art. 2.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.072/1990 [cf.: STF, HC 111.840/ES, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Dias 

Toffoli, j. 27/06/2012], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da 

sanção penal infligida, o regime ABERTO, inicial.

 Sobre a temática, a respeito da viabilidade de imposição do regime 

semi-aberto e aberto, inicialmente, para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, confira os seguintes 

precedentes jurisprudenciais, de origem no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: STJ, HC n.º 154.570/RS, 6.ª Turma, Rel.: Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 20/04/2010; STJ, HC n.º 151.199/MG, 6.ª Turma, Rel.: Min. 

Haroldo Rodrigues, j. 10/06/2010.

D’outra banda, de suma importância realçar, por oportuno, que, submetida, 

recentemente, perante o Augusto Supremo Tribunal Federal a matéria que 

envolvia a discussão a respeito da constitucionalidade da norma 

insculpida no art. 33, § 4.º e no art. 44, ambos da Lei n.º 11.343/2006, 

restou decidido e sedimentado pelo Pretório Excelso que a norma jurídica 

que veda, de modo abstrato, a possibilidade de substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos revela a feição da 

inconstitucionalidade, sob o pretexto de afronta direta ao direito à 

individualização da pena [art. 5.º, LXVI da CRFB/88]. A guisa de ilustração, 

trago à colação a resenha estruturada do respeitável acórdão, da lavra do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita ‘ipsis literis’:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: 

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização 

da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva 

do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e 

complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum 

não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao 

delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão 

de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de 

circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. 

Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela 

prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço 

do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No 

momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se 

movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de 

privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já 

não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do 

sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a 

possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos 

quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de 

direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente 

traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que 

todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é 

mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento 

e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não 

é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou 

restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são 

v o c a c i o n a d a s  p a r a  e s s e  g e m i n a d o  p a p e l  d a 

retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz 

natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de 

reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar 

socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No 

plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e 

promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao 

tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor 

potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar 

alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico 

Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao 

direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal 

de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a 

adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva 

(a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da 

parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão 

análoga ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, constante 

do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de 

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; 

determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das 

condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta 

situação do paciente” (STF, Habeas Corpus n.º 97.256/RS, Tribunal Pleno, 

Relator: Ministro Ayres Britto, julgado em 01/09/2010).

Por via de conseqüência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

idéias, dado o relevante e imperativo entendimento da jurisprudência do 

Pretório Excelso, DETERMINO a substituição da pena privativa de liberdade 

por duas penas restritivas de direitos [art. 44, § 2.º do Código Penal], a 

seguir delineadas: a) prestação de serviços à comunidade ou à entidades 

assistenciais, de acordo com as aptidões da ré, à razão de uma hora de 

tarefa por dia de condenação; devendo perdurar, sua duração, pelo 

mesmo período indicado para pena privativa de liberdade substituída — 03 

(três) anos e 08 (oito) meses —, sendo facultado ao condenado cumpri-la 

em prazo menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 

ambos do Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código 

Penal], consistente no pagamento da quantia equivalente a 300% 

(trezentos pontos percentuais) do valor correspondente ao salário mínimo 

vigente há época da prolação do presente veredicto, em gêneros 

alimentícios que compõem a cesta básica, a ser endereçada à entidade 

assistencial e filantrópica a ser definida em sede de execução criminal, 

franqueando a possibilidade de o condenado adimplir a obrigação em 04 

(quatro) prestações de idêntico valor.

III. Da Análise da Possibilidade dos réus Apelarem em Regime de 

Liberdade.

Concedo aos réus o direito de apelarem em liberdade, exceto se por outro 

motivo estiverem presos, devido à ausência de ressonância nas situações 

hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não desponta 

como medida recomendada o recolhimento dos requeridos à prisão [art. 

312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

IV. Das Demais Providências.

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida e e 

demais utensílios relacionados ao tráfico de entorpecentes [artigos 32, §1º 

e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência.

DETERMINO O PERDIMENTO dos bens apreendidos às fls. 83/84. 

Providencie a Sra. Gestora, o necessário para o encaminhamento dos 

bens a alguma instituição interessada, certificando nos autos a 

destinação.

Uma vez preclusa a presente sentença, com lastro no conteúdo normativo 

dos itens 7.20.19, 7.20.19.1 e 7.20.19.2 da CNGCGJ/TJMT, ORDENO que a 

escrivania empreenda diligências com o intuito de proceder à 

transferência do numerário para a Secretaria Nacional Antidrogas – 

SENAD.

Condeno os réus, proporcionalmente, no pagamento das custas judiciais, 

podendo ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, em 

sede de execução penal [art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, 

inciso II e § 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

 Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984];

d) oficie-se nos autos n.º 118888 da Quarta Vara Criminal da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT informando sobre a presente condenação do 
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acusado Reginaldo.

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 01 de março de 2018.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 128301 Nr: 4389-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR NAEGELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Processo nº. 4389-03.2015.811.0040.

Código nº. 128301.

Execução Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

Osmar Naegeler foi condenado à pena de 2 (dois) anos de detençã, em 

regime aberto, fls. 9/10.

 À fl. 69 a Defensoria Pública requereu que seja declarada extinta a pena 

do reeducando pelo cumprimento.

É o relatório, Decido.

Verifica-se que não houve noticia de descumprimento dos termos de fl. 36 

e 63, impostos ao reeducando, inexistindo revogação daquele beneplácito.

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA PELO SEU CUMPRIMENTO, nos termos do artigo 66, 

inciso II, da Lei de Execução Penal n. 7.210/84, c.c. artigo 82 do Código 

Penal.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, e após arquive-se o processo, com as cautelas de estilo.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o reeducando na pessoa do Ilustre 

Defensor.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 01 de março de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 101032 Nr: 3861-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE ZANATELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Ação Penal nº 3861-37.2013.811.0040 Código 101032

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ré: Graciele Zanateli.

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de Graciele Zanateli, devidamente 

qualificada nos autos com incurso no art. 155, §4°, inciso IV, do Código 

Penal e art. 244-B da Lei 8069/90.

 Diz a peça acusatória, em síntese, que:

 “I – Noticiam os autos que no dia 25 de abril de 2013, por volta das 

15h00min, no estabelecimento comercial denominado “Laila Modas”, 

situado na Rua Passo Fundo, n° 1953, bairro São Mateus, nesta cidade e 

comarca de Sorriso/MT, a denunciada GRACIELI ZANATELI, agindo em 

concurso de agentes com a inimputável MICHELE CAROLINA MACHADO 

DE MOURA, mediante fraude, consistente em reduzir a vigilância sobre a 

res furtiva, subtraíram para ambas 07 (sete) blusas de diversas marcas, 

08 (oito) saias de diversas marcas, 03 (três) vestidos de diversas marcas 

e 04 (quatro) bermudas de diversas marcas, bens avaliados em R$ 850,00 

(oitocentos e cinquenta reais), consoante Boletim de Ocorrência e Auto de 

avaliação de fls. 08/10 e 7, respectivamente, pertencentes à vítima 

Valterlene Sousa Araújo Aguiar.”

“II – Conforme apurado no produto da investigação preliminar, a 

denunciada GRACIELI ZANATELI cometeu o crime de furto qualificado 

acima narrado na companhia da adolescente MICHELLE CAROLINA 

MACHADO DE MOURA (nascida em 23/11/1995, com 17 anos na data do 

fato), facilitando sua corrupção, situação suficiente para comprovar 

consumação de conduta violadora do bem jurídico-penal da proteção do 

crescimento livre e sadio das crianças e adolescentes em fase de peculiar 

condição de desenvolvimento e merecedora de proteção integral.”

A denúncia foi recebida no dia 23 de setembro de 2013 (‘Vide’ fl. 46/47 

dos autos).

Foi procedida a citação da ré Graciele Zanateli (‘Vide’ fl. 72 dos autos). 

Através de seu patrono, a acusada veiculou resposta à acusação (‘Vide’ 

fls. 73/74 dos autos).

Às fls. 84/89, foi realizada audiência de instrução, onde foi procedida à 

inquirição das testemunhas e à coleta do interrogatório da requerida.

Na fase de alegações finais, o Ministério Público expôs que a materialidade 

e a autoria da infração penal imputada a requerida, se encontram 

devidamente demonstradas. Defendeu a aplicação da qualificadora do 

crime de furto. Pugnou, ao final, pela condenação da ré com incurso nos 

art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8069/90.

A título de memoriais finais, a defesa da acusada defendeu a necessidade 

de resultado naturalístico para configuração do delito de corrupção de 

menores, requereu a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo à análise da 

questão de fundo da demanda.

Da acusação concernente à prática dos crimes de furto qualificado e de 

corrupção de menores.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática dos delitos 

estão sobejamente demonstrados através do auto de prisão em flagrante 

(fl. 10), boletim de ocorrência (fl. 11/13), auto de apreensão (fl. 28), cópia 

do documento da menor Michele (fl. 23) e auto de avaliação (fl. 29), os 

quais são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que 

evidenciam, no plano fático-probatório, a existência material de ato que 

importou na subtração de diversos bens da vítima Valterlene Sousa Araujo 

de Aguiar, em companhia da menor Michele Carolina Machado de Moura. 

Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade das infrações penais 

de furto qualificado e corrupção de menores.

Do mesmo modo restou comprovada a autoria delitiva, tendo sido 

encontrada a res furtiva na residência da ré no dia seguinte ao crime, fato 

este corroborado com as demais provas acostadas aos autos, 

ressaltando o depoimento da ré que confessou a prática do delito durante 

a coleta de sua oralidade em juízo (‘Vide’ CD-ROM às fls. 89).

Sob outro prisma de enfoque, no que tange ao concurso de pessoas 

como circunstância que qualifica a infração penal, deduz-se que o crime 

fora praticado mediante o concurso de pessoas. É que, segundo os 

informes produzidos no processo, depreende-se que a ré Gracieli Zanateli 

em companhia da menor Michele comungaram esforços e unificaram 

propósitos, estreitando e atestando a existência de um liame subjetivo 

traçado entre eles, o quê atrai a incidência da circunstância qualificadora 

[art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal].

No que tange à tese defensiva de inexistência de prova nos autos da 

efetiva corrupção da menor, penso que não deva merecer guarida. É que 

se trata de crime de formal, portanto o delito se consuma com a pratica da 

ação típica, independente da geração de resultado naturalístico. 

Precedentes, “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe 

da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” 

(Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada no 

processo, que a conduta protagonizada por parte da requerida Graciele 

Zanateli ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define as infrações 

de furto qualificado e corrupção de menores.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR a ré Graciele Zanateli, devidamente qualificada, pela prática 

do crime de furto qualificado e corrupção de menores, chancelados no art. 
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155, §4°, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/90.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida a requerida.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I. Do crime de furto qualificado.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos em anexo, que 

refere à existência de ação penal, não deve ser considerado em prejuízo 

da ré, como indicador de maus antecedentes, em razão do princípio 

constitucional da presunção da inocência [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88].

 No que tange à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime e 

as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis a acusada, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada a ré em 02 (dois) anos de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que a 

requerida confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Não vislumbrando a ocorrência de 

circunstâncias agravantes, deixo de diminuir a pena diante da incidência 

da sumula 231 do STJ que impossibilita a redução da pena abaixo do 

mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, razão 

pela qual mantenho a pena imputada a ré em 02 (dois) anos de reclusão, 

mínimo legal.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 02 (dois) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico a ré a pena 

de multa, que ora vai fixada em 05 (cinco) dias-multa, na razão de 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica da ré.

I.II Da infração penal de corrupção de menores.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos em anexo, que 

refere à existência de ação penal, não deve ser considerado em prejuízo 

da ré, como indicador de maus antecedentes, em razão do princípio 

constitucional da presunção da inocência [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88].

 No que tange à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime e 

as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis a acusada, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada a ré em 01 (um) ano de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que a 

requerida confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Não vislumbrando a ocorrência de 

circunstâncias agravantes, deixo de diminuir a pena diante da incidência 

da sumula 231 do STJ que impossibilita a redução da pena abaixo do 

mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, razão 

pela qual mantenho a pena imputada a ré em 01 (um) ano de reclusão, 

mínimo legal.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 01 (um) ano de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do Regime 

de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de 

Liberdade por Pena Restritiva de Direitos.

Como consectário natural da aplicação do sistema do cúmulo material [art. 

69 do Código Penal], será infligida a acusada pena privativa de liberdade 

correspondente a 03 (três) anos de reclusão, decorrentes das 

condenações pela prática dos delitos preconizados no art. 155, §4°, inciso 

IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8069/90.

A pena de multa deverá permanecer estipulada em 05 (cinco) dias-multa, 

na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime ABERTO, inicial, de acordo com o 

comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’, do Código Penal.

 Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição das penas 

privativas de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO as penas privativas de liberdade impostas por duas 

restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficam a 

cargo do juízo das execuções penais.

III. Da Análise da Possibilidade da Ré Apelar em Regime de Liberdade.

Concedo a requerida o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo não estiver presa, em razão da ausência, no caso concreto, de 

ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo 

recomendado o recolhimento da requerida à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

DETERMINO, no que tange aos bens que foram alvo do ato de apreensão, 

e constantes na Certidão N° 78/2013 (fl. 33) que ainda não foram 

restituídos, a sua imediata restituição a ré vistos se tratar de bens de uso 

pessoal, ressalto que os bens furtados da vítima já fora restituídos às fls. 

30.

 Condeno a ré no pagamento das custas judiciais, podendo ser concedido 

o benefício da assistência judiciária gratuita, em sede de execução penal 

[art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001].

IV. Das Demais Providências.

Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) formem-se e remetam-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais desta comarca.

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª Vara 

Criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178499 Nr: 8163-70.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Processo: 8163-70.2017.811.0040 (Código: 178499) VISTO/EM Em analise 

dos autos (fls.157), observo o réu não fora intimado para a audiência de 

instrução e julgamento aprazada para o dia 27/02/2018 às 17:30hrs, vez 

que encontra-se em local incerto e não sabido. Vieram os autos 

conclusos. Infere-se da fl. 129 dos autos que o denunciado, em virtude do 

writ impetrado, fora colocado em liberdade. As fls. 157, consta certidão do 

oficial do arauto constatando que atualmente o acusado está em local 

desconhecido até mesmo por sua própria genitora, não sendo encontrado 

mais no endereço que indicou no processo e não informando, o réu, a 

mudança de tal endereço ao juízo. I. Da Decretação da Prisão Preventiva 

Ex positis, nos termos do art. 311 et seq. do CPP, decreto a prisão 

preventiva do acusado MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA, qualificado nos 

autos. Expeça-se mandado de prisão. Face a resolução 137 do CNJ e 
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Provimento 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO, que o(a) Gestor (o) Judicial 

promova a inclusão do mandado de prisão no BNMP, por intermédio do 

Sistema Apolo no prazo de 24 horas, registrando-se o respectivo prazo 

de validade. Encaminhe cópia do mandado de prisão as autoridades 

competentes para o cumprimento da ordem. Da Revelia No caso dos 

autos, conforme certidão do oficial de justiça as fls. 157, o acusado 

atualmente se encontra em local incerto e não sabido, ou seja, mudou de 

residência sem comunicar o juízo, o que autoriza a decretação da revelia, 

bem como o prosseguimento do feito sem a sua presença, a teor do 

disposto no artigo 367 do CPP. Ex positis, decreto a revelia do acusado 

MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA, devendo o feito prosseguir sem a sua 

presença, nos termos do artigo 367 do CPP. Para tanto, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17/04/2018, as 15:00 horas. 

Sorriso/MT, 06 de março de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 121554 Nr: 286-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159

 Processo: 286-50.2015.811.0040 Código 121554

VISTOS/MV

Ante a ausência da vítima na audiência de instrução e julgamento 

aprazada para o dia 28/02/2018 às 17:30 hrs, e considerando que em 

consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que a vítima não fora encontrada 

para ser intimada sobre a audiência, abra-se vistas ao MPE, para que 

requeira o que achar de direito.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 01 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265502 Nr: 28837-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 63 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273679 Nr: 4017-04.2018.811.0055

 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: LARNUBIA PIMENTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. D. T. PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não se vislumbrar a probabilidade de êxito da 

demanda, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência.AO MPE, com urgência. Após, 

CONCLUSOS, com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 22310 Nr: 1719-64.2003.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONAS JUCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAE KIMOTO, KOMOTO SIUZU, MANOEL 

ALVES DA SILVA, ANA CORDEIRO DA SILVA, GERALDO B. CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, Karlla 

Christine Coelho Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT

 Diante do exposto, ADOTO as seguintes providências:(a) INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, promover a alteração do polo 

passivo para que passe a constar os espólios e os respectivos 

herdeiros/cônjuges, com a retificação na distribuição e autuação, bem 

como para juntar a certidão de óbito de Adelir de Carvalho; (b) Dessa feita, 

uma vez cumprido o item “a” do vertente ato judicial, CITEM-SE os 

sucessores/cônjuges, como acima alinhados, para apresentarem 

resposta, no prazo legal, sob pena de revelia. Deixa-se de designar 

audiência de conciliação, haja vista que a quantidade de sucessores e os 

atos tendentes a citá-los acabariam por tornar a necessidade de 

comunicação de todos para a mesma solenidade um impedimento para o 

andamento célere do feito. No mais, a composição amigável poderá se dar 

em outro momento que não especificadamente na aludida solenidade. (c) 

Vale dizer que a busca da certidão de óbito de Adelir de Carvalho e 

eventual inventário se dará nos Autos n. 4261-79.2008.811.0055 (Código: 

105509), além da diligência da parte autora, conforme intimado pelo item 

“a”. Caso localizados naquele feito e inexitosa a diligência da parte autora, 

deverá ser translada a respectiva informação/documento para o vertente 

feito. (d) INDEFIRO o pedido de homologação do acordo de fls. 379/380, 

sem prejuízo de levá-lo em consideração quando da prolação da 

sentença, desde que confrontado com os demais elementos de 

convicção. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129895 Nr: 8740-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, ILDO 

CRESTANI, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, MERI REGINA GORETTI 

DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123146 Nr: 2185-14.2010.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MALAQUIAS DA SILVEIRA, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 459, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 461/462, pugnando o que entenderem de direito para o andamento do 

feito, oportunidade em que a parte executada, se não discordar do 

cálculo, deverá depositar eventual débiro remanescente, sob pena de 

penhora "on line".

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149822 Nr: 9811-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDINALDO ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

70037528165, Rg: 2477994-7, Filiação: Edinalva Remido dos Santos e 

Jose Alves dos Santos, data de nascimento: 27/05/1981, brasileiro(a), 

natural de Grandes Ricos-PR, casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada EDINALDO ALVES DOS 

SANTOS, acima qualificado, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, no valor de R$ 12.715,21 (doze mil e setecentos e 

quinze reais e vinte e um centavos), com os acréscimos legais, bem como 

as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Despacho/Decisão: Vistos.Encaminhe os presentes autos ao contador 

judicial para atualização do débito, em seguida, tendo em vista a cota 

ministerial retro, INTIME-SE o devedor, através de edital, para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia,com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no 

prazo legal, se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS, para querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, 

venham-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 08 de março de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136789 Nr: 11462-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

 Tribunal de Justiça

Centro Judiciário de Solução de Confitos da Comarca de Tangará da Serra

 Autos n. 11462-20.2011.811.0055 – Id. 136789

Requerente: Eduardo dos Santos

Requerida: Elza Gomes

CERTIDÃO

 Certifico que foi designada audiência para a data de 20 de março de 

2018, às 16h, a ser realizada na sala de audiências do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

JOSÉ NIVALDO DE LIMA

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219503 Nr: 9533-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARK, RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MONTEIRO 

SARAIVA - OAB:OAB/AM 8056

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado 

na presente ação de alimentos c/c guarda, para:1) CONDENAR TADEU 

KNIESS, já qualificado nos autos, a pagar alimentos no patamar de 

188,68% (cento oitenta e oito vírgula sessenta e oito por cento) do salário 

mínimo vigente, valor atualmente equivalente a R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais) a título de alimentos em favor da criança Aimê Faeli 

Kniess, incidindo o 13º salário e 30% dos valores percebidos na condição 

de férias e eventuais verbas rescisórias.A pensão alimentícia deverá ser 

paga todo dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositado em conta bancária 

de titularidade da genitora da requerente, Banco Bradesco, agência 

1582-2, conta poupança: 1001286-4.2) Nos termo do art. 33 da Lei 

8.069/1990, CONCEDO a GUARDA DEFINITIVA da criança Aimê Rafaeli 

Kniess em favor da requerente ROSELI DA SILVA BORGES, com os 

efeitos daí decorrentes, sem prejuízo de posterior revogação 

desta.Expeça-se o competente termo de guarda definitiva.Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Intime-se o requerido da presente 

sentença.Custas pela parte requerida, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Às providências. 

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272947 Nr: 3382-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Vila Esmeralda, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153595 Nr: 2240-57.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMERY GOEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de su advogado, para 

manifestar-se acerca da petição da parte autora, de fl. 254-254verso, no 

prazo de 05 ( cinco )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270041 Nr: 1089-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, 

NASIELI DO AMARAL, Evanilda Ivone do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa de fl. 77, bem como, caso queira 

que sejam realizadas buscas de bens passíveis de penhora, efetuar o 

pagamento do importe de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), 

referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça 

DIOGO LUIZ MAZUTTI, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215495 Nr: 6421-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192859 Nr: 9225-71.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISCELANEA BRINQUEDO E PAPELARIA LTDA-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 215/221 foi interposto pela 

requerida no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a parte requerente para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147845 Nr: 7679-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VERSI SEQUINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SOARES CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/MT 3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRINA JULIANA CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

de fls. 592/597, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263916 Nr: 27637-79.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PONÇONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias sobre a certidão de fl. 82 do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253895 Nr: 19813-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SORRISO-MT 3ª VARA, ALVARO BUSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO VOINICHS, PAULO SÉRGIO 

VOINICHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias sobre a certidão de fl. 28 do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263916 Nr: 27637-79.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PONÇONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte e 

dois centavos), referente à complementação de diligência solicitada pela 

oficiala de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253895 Nr: 19813-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JDC.SORRISO-MT 3ª VARA, ALVARO BUSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO VOINICHS, PAULO SÉRGIO 

VOINICHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte e 

dois centavos), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça WILSON CÉSAR ROSA, mediante guia a ser emitida junto 

ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181924 Nr: 24025-41.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLI CRISTINE OTOWICZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado aos Autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 190520 Nr: 7061-36.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CANUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado aos Autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 190920 Nr: 7462-35.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA NUNES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado aos Autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 190341 Nr: 6931-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado aos Autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174268 Nr: 16127-74.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado aos Autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134075 Nr: 4136-09.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESMETILDES DA CRUZ PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, deixando de condenar a 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171444 Nr: 12958-79.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12958-79.2014 (Cód. 171444)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora desistiu da ação, 

pleiteando pelo seu arquivamento, tendo transcorrido “in albis” o prazo 

para o demandado manifestar-se acerca ao aludido requerimento.

Em decorrência, HOMOLOGO a desistência da ação formulada para os 
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fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades 

legais, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua entrega ao autor mediante cópia nos autos às 

suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade concedida à parte autora.

No mais, esclareço que acaso haja benefício implantado em favor da parte 

requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o mesmo 

deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.

Sem prejuízo, homologo o laudo pericial encartado aos autos para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o 

necessário para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145563 Nr: 5249-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 134, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142506 Nr: 1928-18.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE COSTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, deixando de condenar a 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155837 Nr: 4456-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA NAGEL BACKENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4456-88.2013 (Cód. 155837)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107990 Nr: 6629-61.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MARQUES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6629-61.2008 (Cód.107990)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128143 Nr: 7069-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7069-86.2010 (Cód. 128143)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125979 Nr: 4916-80.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIA ADELAIDE GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4916-80.2010 (Cód. 125979)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175463 Nr: 17409-50.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERMINO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17409-50.2014 (Cód. 175463)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127442 Nr: 6355-29.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA DE JESUS GOMES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6355-29.2010 (Cód. 127442)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:
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A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137599 Nr: 7980-64.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7980-64.2011 (Cód.137599)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a n. 

causídica da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158166 Nr: 6766-67.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILEIDE CASTRO DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A, VERONICA CAMARA ROMANI - OAB:OAB/MT 

19.057-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito e, via 

de consequência, determino o seu arquivamento. Considerando que o 

autor deu causa a extinção da demanda, condeno-o ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro 

no artigo 85, §3º, I, e §6º do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da 

causa, ou seja, R$ 813,60, em razão do zelo e trabalho despendido pelo 

profissional, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência 

da gratuidade da justiça concedida a parte autora.Condeno, ainda, o 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Finalmente, esclareço 

que acaso haja benefício implantado em favor do requerente por força de 

decisão judicial exarada neste feito, o mesmo deverá ser imediatamente 

cancelado pelo requerido.Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168169 Nr: 8591-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CORREIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8591-12.2014 (Cód. 168169)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175068 Nr: 17022-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17022-35.2014 (Cód. 175068)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 
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prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104446 Nr: 3238-98.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUREZA MARIA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3238-98.2008 (Cód.104446)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132819 Nr: 2715-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2715-81.2011 (Cód. 132819)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114449 Nr: 4614-85.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAMAR NOEMIA DO NASCIMENTO TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4614-85.2009 (Cód.114449)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104396 Nr: 3206-93.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3206-93.2008 (Cód. 104396)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128302 Nr: 7195-39.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7195-39.2010 (Cód. 128302)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1608-55.2018.811.0055

 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: SINDICATO DOS TRAB. DA MOV. DE MERC DE 

TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA MARIA MASSAROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse, ante a 

ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida 

pretendida e pela ausência de verossimilhança das alegações suscitadas 

pelo requerente.Nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 09 de maio de 

2018, às 15h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não 

obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, I, do NCPC, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344, do 

NCPC.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 350 e 

351, do NCPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.Por fim, concedo a parte 

autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes ditados pelos 

artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se que tal 

decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174985 Nr: 16930-57.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA, ANDREA 

FERMINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO ALVES DE BARROS, MARIA CLARI 

LORENZETTI DE BARROS, ABSAIR VIEIRA DE SOUSA, POMPEU 

IMOBILIARIA LTDA, LEHANDER CARVALHO DIAS, VALERIA CRISTINA DE 

SOUZA E SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.353, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE NO PRAZO DE 

10 DIAS, MANIFESTEM QUANTO AO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS 

AUTOS AS FLS. 510-558, INCLUSIVE SOBRE A NECESSIDADE DE 

OUTRAS PROVAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132210 Nr: 2047-13.2011.811.0055
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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: JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP, LUIS EDUARDO 

GAJARDONI FEITOSA ANDRADE - OAB:13929 OAB/MT

 Vistos,

Considerando-se que a parte autora deixou de constituir novo patrono 

deverá o processo prosseguir a sua revelia

Outrossim, considerando-se que os calculos apresentados pela instituição 

financeira se mostram adequados aos parâmetros do julgado 

homologo-os.

Por fim, encontrando-se o requerido em posição de credor aguarde-se por 

60 dias a apresentação de pedido de cumprimento de sentença deste.

Permanecendo a instituição financeira silente, remetam-se os autos para 

apuração quanto regularidade no recolhimento de custas e posterior 

arquivmaento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 112312 Nr: 2496-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. SERVIÇOS DE COLHEITAS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos

Trata-se de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco S/A em 

face de B. W. Serviços de Colheitas e Transposrtes, ambos devidamente 

qualificados nos autos, inicialmente distribuída ao juízo da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, na qual recebida a inicial, foi deferida a liminar de busca e 

apreensão do bem (fls. 27/29).

Realizada a tentativa de localização do veículo e do requerido, restando 

frustrada a diligência.

Reconhecida a conexão com os autos 109148, o feito foi remetido para 

este juízo (fls. 122)

Determinou-se a suspensão da liminar de busca e apreensão até a 

resolução da ação revisional conexa. (fls. 126).

Prolatou-se sentença de mérito na ação revisional e diante da revogação 

da liminar de manutenção de posse, renovou-se o mandado de busca e 

apreensão (fl. 133)

Tentada diversas vezes a localização do bem (fls. 153, 181) restaram as 

diligências frustradas.

Instado a se manifestar-se, o requerente pugnou pela conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução e o deferimento de tutela 

cautelar de busca e apreensão (fls. 185/189).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiramente cumpre salientar que ajuizada a ação e citado o réu, o 

objeto litigioso, por força da lei, se estabiliza, não podendo o autor alterá-lo 

livremente. No entanto, havendo aquiescência do réu, é permitido ao autor, 

até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de 

pedir (NCPC, art. 329, II).

 A contrário sensu, antes da citação, é livremente permitida à alteração 

dos elementos da ação.

Existe, é verdade, certa controvérsia doutrinária acerca da possibilidade 

de modificação do procedimento pelo autor, mesmo antes da citação.

No entanto, filio-me àqueles que entendem ser possível a alteração 

voluntária do procedimento, vez que é a solução que mais se amolda aos 

princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, 

buscando uma razoável duração do processo, direito garantido pela 

Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXVIII.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

Busca e apreensão - Alienação fiduciária – Pretendida modificação do 

pedido para ação de execução por título extrajudicial - Admissibilidade, 

visto não ter ocorrido ainda a citação - Exegese dos arts. 264 e 294 do 

CPC - Agravo de instrumento provido para esse fim.” (Agravo de 

Instrumento 1.289.544-0/1 - 33a Câm. - Rei. Des. CLARET DE ALMEIDA - J. 

15.09.09).

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Conversão da ação 

de busca e apreensão em execução de título extrajudicial - Devedor não 

citado - Dificuldades para sua localização, bem como do veículo objeto da 

lide - Possibilidade - Exegese dos artigos 264 e 294 do Código de 

Processo Civil Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de 

Instrumento 1.264.443-0/6 - 28a Câm. - Rei. Des. MARCONDES D'ANGELO 

- J. 28.04.09).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. PEDIDO DE CONVERSÃO DA 

AÇÃO EM EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 264 E 294 DO CPC. 

RECURSO PROVIDO. É cabível a conversão da ação de busca em 

apreensão em execução de título extrajudicial, uma vez que a ré não foi 

citada, inteligência dos artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil. 

(TJSP – 31ª CDP, RAI nº. 990093456109, Relator Des. Adilson de Araújo, 

DJ: (09/02/2010).

Vale destacar ainda, que restou comprovado nos autos o sumiço do bem 

alienado, conforme se verifica pelas certidões expedidas pelo Sr. Oficial 

de Justiça às fls. 153 e 181.

Ante o exposto, observando os princípios da instrumentalidade das 

formas, da economia e da celeridade processual torna imperativo o 

deferimento da conversão pleiteada pelo requerente, ficando 

expressamente revogada a liminar deferida à fl. 27/29.

No que tange o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão 

do bem descrito á inicial, com indicação de possível endereço para o 

cumprimento da medida, entendo descabido tal pedido nesta fase 

procedimental, uma vez que a liminar deferida em fl. 27/29, fundava-se no 

rito do Decreto-Lei nº 911/69.

Por certo que após a conversão da ação de busca e apreensão em ação 

de execução, nos termos do art. 5º do DL.911/69, com as alterações da 

Lei 10.931/04, impossibilita que nova decisão liminar seja deferida para a 

apreensão do veículo financiado com base no rito do DL 911/69, dado que 

o pedido e a causa de pedir foram modificados pelo credor fiduciário.

Assim é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO 

CIVIL/OBRIGAÇÕES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA 

NO JUÍZO DE ORIGEM. CERTIDÃO NEGATIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. CASO CONCRETO. 

POSTULAÇÃO DO CREDOR PARA APREENDER O VEÍCULO FINANCIADO 

APÓS A CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA E APREENDIDO O BEM MÓVEL FINANCIADO. AÇÃO 

REVISIONAL. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO E JULGAMENTO CONJUNTO, 

PARA EVITAR-SE O CONFLITO DE DECISÕES E ALBERGAR A 

SEGURANÇA JURÍDICA DO PROVIMENTO FINAL. PROCESSUAL CIVIL. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO PELO PROTESTO POR 

EDITAL, COM VALOR DECLARADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSENTE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTECEDENTE, NOS TERMOS DO 

DL.911/69. ADOÇÃO DO PARADIGMA DO STJ SOBRE A MATÉRIA (RESP. 

11.84570/MG). MORA NÃO COMPROVADA NA HIPÓTESE. APREENSÃO 

INDEVIDA DO VEÍCULO FINANCIADO. APROVEITAMENTO DOS ATOS 

PROCESSUAIS ANTE A CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. ERRO DE 

FORMA DO PROCESSO. EXEGESE DO ART. 250 DO CPC. ORDEM DE 

RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL FINANCIADO. DECISÃO RECORRIDA 

MODIFICADA NESTE GRAU RECURSAL. RECURSO PROVIDO DE PLANO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70065266686, Décima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, 

Julgado em 18/06/2015). (TJ-RS - AI: 70065266686 RS, Relator: Angela 

Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 18/06/2015, Décima 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

22/06/2015).

Diante disso, entendo que no caso concreto, uma vez deferida a 

conversão da busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 

5º, do DL 911/69, a medida liminar de apreensão do veículo perde sua 

validade não sendo pertinente a manutenção ou deferimento da medida 

sob pena de incorrer tal ato em erro de forma, nos termos do art. 283 do 

CPC. Com tais fundamentos, indefiro o pedido de expedição de mandado 
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de busca e apreensão.

Assim, primeiramente determino que seja retificada a distribuição e a 

autuação do feito.

Após, antes que se proceda à citação, intime-se a parte exequente para 

que seja realizada a atualização do débito, no prazo de 10 (dez) dias, para 

prosseguimento da execução.

Em seguida, cite-se o executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez) por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.

 Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(s) executado(s).

Não encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código 

de Processo Civil.

O executado) deverá ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do 

Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e ins¬truídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231 do Código de Processo Civil.

Fica o executado advertido que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.

O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o 

executado, deverá, na primeira oportuni¬dade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

Considerando a conversão do feito em execução de título extrajudicial, 

proceda-se com comunicação à Corregedoria Geral de Justiça para fins e 

exclusão deste feito da Meta 2/2017.

Às providências. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242510 Nr: 10857-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLZ, LINDOMAR ZORZI, ELIANE MASSAROLI ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor por meio de seu advogado para providenciar a retirada 

da certidão de nascimento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211162 Nr: 3007-90.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALÚRGICA TRIÂNGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:OAB/SP 335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:OAB/RS 

84.740, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação juntado aos autos às folhas 139/155.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116924 Nr: 6956-69.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAIL DE ANDRADE, SUELI RIBEIRO DA SILVA 

ANDRADE, KATIA RIBEIRO ANDRADE, RENAN RIBEIRO ANDRADE, ALINE 

RIBEIRO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Luiz Antonio Rocha 

Lima, em desfavor de Sueli Ribeiro da Silva Andrade, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 151/152, as partes, informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação e extinção do feito.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 10/11/2018, nos moldes do acordo.

Concedo ainda parte executada os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Cada parte arcará com os honorários de seus patronos, nos termos do 

art. 90, § 2º, do CPC.

Proceda-se com a vinculação dos valores bloqueados e, em seguida, a 

liberação imediata em favor do exequente, observando a conta indicada à 

fl. 152.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Publique-se. Registre-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195855 Nr: 11455-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOCONDO VACCARI CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 195/198.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58608 Nr: 264-25.2007.811.0055

 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: ALZIRA PEREIRA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT, WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:14150-0

 Vistos,

Intime-se a autoridade coatora e o órgão de representação processual da 

Municipalidade para que se manifeste sobre a substituição de 

medicamento apresentada a fls.442.

Após, colha-se o Parecer do Ministério Público e então conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152329 Nr: 957-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA CONSTANCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado via DJe, pessoalmente e por edital, motivo pelo 

qual JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito da causa, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas 

processuais pela exequente.Honorários advocatícios incabíveis, eis que 

não angularizada a relação processual.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148799 Nr: 8720-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VALE - REDE RECORD, SILVIO JOABE 

DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 Vistos etc.,Inicialmente, proceda-se o levantamento de alvará do valor 

bloqueado via sistema Bacenjud à fl. 271, em favor do exequente, 

atentando-se aos dados bancários fornecidos (fl. 274) e aos poderes 

outorgados na procuração.Uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 

854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o 

bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de 

penhora via BACENJUD postulado pelo exequente as fls. 122/123 em 

desfavor dos executados, no valor da última atualização nos autos (fl. 

275), a qual restou infrutífera, consoante extrato anexo.Por conseguinte, 

defiro a pesquisa de veículos em nome do executado via RENAJUD, a qual 

restou frutífera, com a localização de três veículos em nome dos 

executados.Extrai-se dos extratos do Renajud que os veículos CSE7373 

Beetle (1999) e JYF9592 Kombi (1993) a existência de restrições de 

circulação oriundas de processos judiciais desta Comarca.Por outro lado, 

o veículo OBM4321 Nissan Frontier (2013) possui restrição de alienação 

fiduciária, conforme extrato anexo.Com fulcro no princípio da cooperação, 

promovo restrição judicial de transferência no veículo OBM4321 Nissan 

Frontier.Outrossim, oficie-se ao Detran/MT para que informe a instituição 

financeira responsável pela alienação fiduciária nos veículos acima 

descritos, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, oficie-se à instituição 

financeira para que preste esclarecimento acerca do financiamento, 

notadamente eventual quitação ou o valor do crédito remanescente para 

quitação do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.Com as respostas, 

intime-se o exequente para que se manifeste expressamente quanto ao 

interesse ou não na penhora do veículo localizado, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de levantamento da restrição judicial inserida.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação do exequente, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.Outrossim, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233323 Nr: 22163-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAERCIO ALVES PAULINO,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, defiro a 

conversão pleiteada pelo requerente, ficando expressamente revogada a 

liminar de busca e apreensão de fls. 26.Assim, primeiramente determino 

que seja retificada a distribuição e a autuação do feito.Em seguida, em 

conformidade com a redação dada ao artigo 829 do Código de Processo 

Civil, determino que o executado seja citado, para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, contados a partir da citação.Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial 

de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto de tais atos, intimando na mesma 

oportunidade, o executado, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.Não sendo o 

executado localizado para ser citado, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar as partes devedoras 

duas vezes em dias distintos; não os encontrando, certificará o ocorrido, 

citando-a por hora certa, nos termos do artigo 830, §1º, do CPC.Por fim, 

em respeito ao disposto no artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida, sendo que, no caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esta verba honorária 

será reduzida pela metade.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143081 Nr: 2578-65.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CASSIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos,

Inicialmente, certifique-se à Gestora Judiciária quanto a vinculação e 

levantamento do valor depositado aos autos à fl. 189.

Outrossim, verifica-se que o requerente efetuou o depósito judicial do 

valor de R$ 865,45 (fl. 189), posteriormente à elaboração de cálculos pelo 

Contador Judicial (fl. 176/180), sendo de rigor a compensação dos 

mesmos ao débito perseguido pela instituição financeira.

Procedido à compensação, intime-se o requerente para que informe atual 

endereço para o encaminhamento de boleto, no prazo legal.

Na ausência de demais requerimento, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121485 Nr: 624-52.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI, EDSON GOMES PESSOA, 

ADENIR JOSÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 
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OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Irio Braz Brun em 

desfavor de Isac André Galli, Edson Gomes Pessoa e Adenir José Galli, 

todos qualificados no encarte processual.

As partes informaram que compuseram acordo nos autos em epígrafe, 

com a abrangência dos processos n.º 05986-69.200.811.0055, 

0 6 6 0 1 - 5 9 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  0 6 0 2 4 - 8 1 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

10776-52.2016.811.0055 (fls. 158/161), com a homologação por este 

Juízo (fl. 162).

Instado, o exequente informou o cumprimento integral do acordo, 

pugnando pela baixa da penhora efetivada nos autos (fl. 163).

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Expeça-se o necessário para o fim de promover o levantamento da(s) 

penhora(s) existente(s) no presente processo, bem como nos processos 

abrangidos pelo acordo.

Translade-se cópia da presente decisão aos autos n.º 

05986-69 .200.811.0055,  n . º  06601-59 .2009 .811 .0055 ,  n . º 

06024-81.2009.811.0055 e n.º 10776-52.2016.811.0055.

Considerando a desistência do prazo recursal, arquivem-se com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267485 Nr: 30260-19.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Loteamento Tarumã II Ltda. em desfavor de 

Marcio da Silva, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 81/83, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

I, do Código de Processo Civil.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas 

iniciais como acordado, e custas remanescentes, nos termos do artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil.

Comunique-se o Sr. Oficial de Justiça, solicitando-lhe a imediata devolução 

do mandado de citação, independentemente de cumprimento.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222777 Nr: 12267-94.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI CECILIA ZITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que houve o pagamento voluntário da 

condenação pela parte requerida, conforme guia de depósito judicial às 

fls. 112/114.

A parte autora apresentou manifestação favorável, pugnando pelo 

levantamento dos valores (fl. 110).

Assim, ante a concordância da autora, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor da mesma, atentando-se aos dados bancários fornecidos 

à fl. 110 e os poderes outorgados na procuração.

Após, inexistindo outros pedidos das partes, determino o arquivamento 

dos autos com as anotações e cautelas legais.

Do contrário, retornem conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264141 Nr: 27787-60.2017.811.0055

 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: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MORGANA BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE PARA 

MANIFESTAR QUANTO A MANIFESTAÇÃO DA PARTE EMBARGADA AS 

FLS. 330/812 E 813/927, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168136 Nr: 8569-51.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DILCEU GUZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTAL EQUIPAMENTOS S/A COMÉRCIO E 

INDUSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - 

OAB:29684 RS, PATRICIA ALTIERI MENEZES - OAB:62522

 Certifico que mantive contato telefonico com o Dr. João Carlos Thome, 

informando ao mesmo quanto a expedição da carta precatoria para a 

Comarca de Barra do Bugres, onde o mesmo informou que vai tomar as 

providencias quanto ao preparo e retirada da carta precatoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269819 Nr: 854-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI ICKERT GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 211 de 568



 Vistos,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença c/c cautelar antecedente de 

exibição de documentos ajuizada por Lori Ickert Gomes em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual.

Apesar de a parte autora não ter colacionado aos autos a integralidade do 

acórdão, consta da parcialidade das cópias o dispositivo, no qual se 

constata que se atribuiu parcialmente provimento ao apelo, tão somente 

para distribuir os valores concertes a indenização por dano moral coletivo.

Inicialmente, no tocante ao pedido de exibição de documentos, oficie-se ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato das 

contas existentes no CPF/nome dos autores.

Cite-se a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem como o 

seu advogado habilitado nos autos n.º 0800224-44.2013.801.0001 para, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

Por fim, concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária, 

nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149696 Nr: 9681-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente as fls. 122/123 em desfavor dos executados, 

no valor da última atualização nos autos (fls. 124/125), a qual restou 

infrutífera, consoante extrato anexo.

Por conseguinte, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado via 

RENAJUD, a qual restou frutífera, com a localização de dois veículos em 

nome do executado.

Extrai-se dos extratos do Renajud que os veículos CSE7373 Beetle (1999) 

e JYF9592 Kombi (1993) a existência de restrições de circulação oriundas 

de processos judiciais desta Comarca.

Assim, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Outrossim, considerando-se o não esgotamento das diligências para 

tentativa de localização de bens pertencentes aos executados, sendo 

certo que se faz necessário, inclusive, a realização de consultas perante 

os Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na qual reside o 

executado, e nas demais que porventura possam ser encontrados bens 

em seu nome.

Assim, indefiro, por ora, o pedido retro, postergando sua análise para 

após a comprovação de esgotamento das diligências para tentativa de 

localização de bens em nome do executado.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 170851 Nr: 12247-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DE VIANA-ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENEVAL HENRIQUE MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Intimação do patrono do reeducando para se manifestar acerca do 

cálculo de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 170851 Nr: 12247-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DE VIANA-ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENEVAL HENRIQUE MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Vistos em correição.

Cuida-se de Executivo no qual o reeducando vinha cumprindo pena em 

regime aberto, a fls. 499/513 o mesmo apresentou justificativa por ter se 

ausentado desta Comarca sem a comunicação necessária, e passou a 

residir na Comarca de Cariacica/ES.

À fls. 514. a representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento 

da justificativa, por entender que apesar do mesmo demonstrar certa falta 

de compromisso com o cumprimento de pena, tal fato não é tão grave a 

ponto de justificar a regressão de regime e quanto a eventual prática de 

novo crime praticado pelo reeducando na Comarca de Cariacica/ES, o 

mesmo foi absolvido, conforme comprova-se extrato em anexo.

Houve manifestação da defesa, e manifestação ministerial.

 Relatei e decido.

Primeiramente analisando a justificativa do reeducando, bem como os 

documentos aportados, e ainda de acordo com o Ministério Público, 

ACOLHO a justificativa apresentada e deixo de regredir o reeducando.

 Ademais, determino a realização de novo cálculo de pena, excluindo o 

período em que o mesmo deixou de comparecer a este Juízo, devendo 

intimá-lo para dar continuidade ao cumprimento de sua pena perante esse 

Juízo.

Procedam as intimações necessárias. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 200414 Nr: 15043-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da 

testemunha Geovana dos Santos Mobilia, externada pela Defesa nesta 

oportunidade. 2) Considerando que o Ministério Público já apresentou 

alegações finais orais, nesta audiência, ABRA-SE VISTA à Defesa, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias. 3) 

Após cumprido o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para 

prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDES FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 
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advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/05/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGIMAR MOREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

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 24/05/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LIMA AMADEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (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)

 

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 24/05/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO (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)

 

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 24/05/2018, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (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 17/05/2018, às 09H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DUILO FRANCISCO SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 23/05/2018, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LANSANA (REQUERENTE)

RIVALDO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR QUINTINO DE ARAUJO (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 23/05/2018, às 13H45MIN, bem como fornecer o 

endereço correto da parte promovida, face a devolução do AR pelo 

motivo: "NÃO EXISTE O NUMERO".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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 23/05/2018, às 14H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS QUERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação 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 23/05/2018, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA FARIAS DA SILVA (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)

 

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 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (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 03/05/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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 02/05/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DO CARMO (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 02/05/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR RODRIGUES DA SILVA (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 26/04/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 02/05/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (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 02/05/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANTONIO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(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 16/05/2018, às 13H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010151-52.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZEIAS FERNANDES ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 
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Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011842-28.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORANDES PEREIRA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SILVA SANTOS OAB - MT12655/O (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES FERNANDO TORMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AKEMI TANAKA ORITA (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARICIANE NEHRING DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (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 TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000067-04.2017.8.11.0055 REQUERENTE: CARICIANE 

NEHRING DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95 e, estando o processo 

formalmente em ordem, passo a fundamentar e a decidir. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Decido. Narra 

a reclamante que possui contrato de telefonia fixa com a reclamada 

(terminal nº 65-3326-0804), com vencimento estabelecido para todo dia 14 

de cada mês. Pontua que no mês de 09/2016 efetuou o pagamento de sua 

fatura no valor de R$ 153,36. Contudo, mesmo após o pagamento teve os 

serviços de telefonia suspensos e ao entrar em contato com a reclamada 

informando acerca da situação, lhe foi dito que a fatura havia sido 

encaminhada com valor a menor que o devido, que seria R$ 251,47. Então 

a reclamante pediu que lhe fosse fornecida fatura com o valor da 

diferença para que fosse efetuado o pagamento correto, quando lhe foi 

informado que não seria possível, dizendo que lhe seria encaminhada uma 

nova fatura no valor integral e que o valor já pago de R$ 153,36 seria 

descontado na fatura seguinte. Segue relatando que efetuou o pagamento 

de todas as faturas subsequentes normalmente sem sequer haver 

qualquer desconto pelo crédito existente de R$ 153,36 e que no dia 

03.05.2017, teve novamente a suspensão dos serviços de telefonia, sob o 

argumento da reclamada de que a fatura do mês de janeiro/2017, não teria 

sido paga. O cerne da questão consiste em verificar se existiu a cobrança 

indevida, a ilegalidade no bloqueio dos serviços e, principalmente, se 

ensejou os danos morais pleiteados. Verifico no presente caso que cabia 

à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da suspensão dos 

serviços, o que o fez, conforme se verifica através das telas sistêmicas 

colacionadas no corpo da contestação, cujas apontam a inadimplência da 

requerente com as faturas dos meses março/2017, no valor de R$ 152,00 

(cento e cinquenta e dois reais) e maio/2017, no valor de R$ 183,71 (cento 

e oitenta e três reais e setenta e um centavo). A parte reclamante não 

impugnou especificadamente os documentos colacionados na defesa, não 

trouxe aos autos os comprovantes de pagamento das faturas 

mencionadas acima, se limitando somente a reproduzir os fatos 

produzidos na inicial. No que tange ao recebimento da fatura do mês 

setembro/2016, no valor de R$ 153,35 (cento e cinquenta e três reais e 

trinta e cinco centavos) de modo equivocado, tenho que a requerente não 

conseguiu comprovar suas alegações, pois do conjunto probatório 

apresentado não verifica-se nenhuma ilegalidade na cobrança ou até 

mesmo abusiva. Dessa forma restou comprovada a existência a 

inadimplência da requerente, sendo o bloqueio dos serviços devido. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve falha 

na prestação do serviço. Assim, não há falar em repetição de indébito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade por parte da 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. A propósito: 

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR DO QUE O SUPOSTAMENTE 

OFERTADO. GRAVAÇÃO QUE COMPROVA A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. ART. 333, INCISO II DO CPC. RELAÇÃO CONTRATUAL 

DESCONSTITUÍDA. Hipótese em que narra o autor ter sido surpreendido 

com a cobrança de faturas em valor superior ao contratado (R$ 39,90). 

Requereu a consignação em pagamento do valor que entende devido, bem 

como a declaração de cobrança indevida e a consequente rescisão 

contratual e indenização por danos morais. Ocorre, contudo, que a parte 

demandada juntou aos autos à fl. 67 a gravação da negociação que 

resultou na contratação contestada, a qual comprova a regularidade das 

cobranças no valor de R$ 44,90 nos 3 primeiros meses e R$ 64,90 nos 

meses subseqüentes, incluindo-se 3 meses de canal "telecine", 2 meses 

de "combate" e 01 mês de "PFC". A contratação foi efetuada em julho de 

2013. Neste contexto a parte autora juntou aos autos fatura dos meses de 

referência de julho/2013 no valor de 35,60 (fl. 15) e agosto/2013 no valor 

de R$ 90,05 (fl. 16) em razão da utilização de outros serviços além do 

pacote e da incidência de juros pelo atraso no pagamento. Assim, tendo a 

parte demandada comprovado fato modificativo do direito do autor, que 

demonstra a regularidade da cobrança não há que se falar em declaração 

de cobrança indevida ou em indenização por danos morais. Contudo, 

tendo em vista o direito da parte autora em ver encerrada a contratação 

realizada, merece provimento o recurso somente neste particular. Assim, 

deve ser parcialmente reformada a sentença recorrida para julgar 

procedente o pedido de rescisão contratual, mantendo-se, contudo, a 

improcedência dos demais pedidos nos exatos termos da sentença. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005197678, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 16/12/2014) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA 

A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada 

que não se mostra capaz de modificar a situação dos autos, pois não se 

desincumbiu a parte autora de colacionar prova mínima do direito alegado, 

a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato 

firmado entre as partes. - E a parte ré fez prova de fatos impeditivos do 

direito alegado pelo autor, nos termos de sua obrigação prevista no 

art.333, II, do CPC, trazendo aos autos comprovação de que as partes 

firmaram contrato de prestação de serviços. - Não há falar em inexistência 

de débito, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 26/11/2015). Portanto, o pleito de indenização por danos 

morais não merece provimento, eis que não houve abalo, uma vez que 

existem débitos pendentes de quitação. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial. Em havendo antecipação de tutela/liminar deferida nos autos, 

REVOGO-A. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito deste 

Juizado para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. P.R.I.C. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo Vistos 
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etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001576-67.2017.8.11.0055 Reclamante: JOSIANE SILVA 

ASSUNCAO Reclamado: BANCO BRADESCO SA PROJETO DE SENTENÇA 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por duas dívidas no valor de R$ 3.320,96 e R$ 

54,27, conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não 

possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a 

dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em 

dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do 

autor, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa[5]. A ré, em sua contestação, afirma que a divida é 

existente e que não há se falar em falha na prestação do serviço. 

Discorre ainda sobre o dano moral e requer por fim a improcedência da 

ação. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pelo autor dos serviços citados, a responsabilidade por 

fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da cobrança 

dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo 

assistir parcial razão ao autor. A ré, em sua defesa, nenhum contrato ou 

documento apresenta justificando os débitos cobrados e os serviços que 

afirma ter fornecido. Portanto, na forma do art. 373, II do CPC, resta 

demonstrado que a contratação em questão não foi realizada pelo 

promovente, sendo indevida a restrição em seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Neste ínterim, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, é 

possível verificar verossimilhança nas alegações do autor, uma vez que 

inexistem provas contundentes da contratação, motivo pela qual pode ser 

considerada a existência de fraude perpetrada por terceiros no presente 

caso. Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos deste ato é da 

empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. 

art. 14 do CDC[6]), quanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste 

sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in 

verbis: [...] 1. A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos 

de fraude perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, 

pois incumbia à empresa se cercar de todos os meios necessários para 

averiguação da veracidade dos documentos apresentados no ato da 

contratação, de modo que, se não toma as devidas precauções para 

diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso 

prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à terceiro. [...] (Ap 

114384/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo 

nosso). [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas 

necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, responde 

pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o 

comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). Não há falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto 

excludente de responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao 

proporcionar a contratação em nome do autor por terceiro fraudador 

concorreu diretamente para a ocorrência do fato danoso suportado pelo 

autor. Assim, imprescindível é a declaração de inexistência do contrato 

que ensejou a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes. Pois bem, 

ausente a comprovação de legitimidade da dívida inscrita, outra conclusão 

não existe a não ser pela sua inexistência, impondo-se a respectiva 

declaração de inexigibilidade. Referida circunstância, ainda, causa 

ilegalidade da inscrição, impondo ao fornecedor o dever de indenizar os 

danos causados pela falha na sua prestação de serviço, conforme o 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que diz: “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”. A responsabilidade é objetiva, 

somente sendo afastada quando comprovado que uma vez prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro 

(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu a parte 

adversa. A jurisprudência é pacífica no mesmo sentido, como se mostra: 

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

JULGAMETNO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta 

correte ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso 

especial provido.” (STJ. Resp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24/08/2011, Dje 12/09/2011) 

“CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 

PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO Trata-se de 

ação na qual postulou a parte autora declaração de inexistência de débito, 

bem como indenização por danos morais decorrentes da empresa ré ter 

inscrito seu nome no rol de inadimplentes, devido a um suposto débito. 
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Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a 

empresa ré, cabia a este o ônus da prova da regularidade da contratação, 

entretanto não acostou aos autos qualquer documentação para 

demonstrar a regularidade das negociações. Possível fraude perpetrada 

por terceiro, cuja responsabilidade é da parte ré ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. Dano moral fixado em R$ 7.240,00, o qual não comporta reforma, 

pois se encontra em consonância com os parâmetros adotados por esta 

Turma. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, conforme art. 46 da lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” ( 

TJ/RS Recurso Cível Nº 71005047022, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

11/12/2014) 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 do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, inc. I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão do 

autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar 

inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; b) Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 06 de março de 2018. Karla Paloma Busato 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, 06 de 

março 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] [...] Tendo a Instituição Financeira afirmado a existência de 

relação jurídica entre as partes cumpria-lhe o ônus juntar aos autos 

provas hábeis para corroborar a sua tese recursal e elidir a afirmação do 

Autor de que nunca manteve qualquer negócio jurídico com o Banco. Os 

documentos unilateralmente produzidos pelo Banco de per si não são 

hábeis para comprovar a existência de contratação entre as partes, 

tampouco comprova de per si a sustentada inadimplência contratual. 

Demonstrara que é indevida a cobrança do débito, deve-se reconhecer 

também que é indevida a anotação do nome da parte nos cadastros de 

dados negativos. fazendo surgir a responsabilidade civil e o dano moral no 

caso de natureza in re ipsa. Se o valor do dano moral atende a 

razoabilidade como também o caráter punitivo pedagógico deve ser 

mantido o montante fixado pelo Juízo a quo. Presume-se verdadeira a 

alegação de hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por 

pessoa física, cabendo o deferimento da justiça gratuita, especialmente, 

quando há documentos corroborando tal assertiva. (Ap 8832/2017, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) [6] Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do 

fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado 

que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do 

seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados 

pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de 

inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-43.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CALETTI DEON OAB - MT8447/B-B (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010408-43.2012.8.11.0055 Reclamante: EDSON DA SILVA SANTOS 

Reclamado: COMPACTA COMERCIAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

RELATÓRIO Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO formulado por 

COMPACTA COMERCIAL LTDA nos autos do cumprimento de sentença em 

que EDSON DA SILVA SANTOS promove nos presentes autos, aduzindo 

excesso de execução na quantia de R$ 2.041,75 (dois mil, quarenta e um 

reais e setenta e cinco centavos). Afirma que contrariando as datas de 

atualização da condenação estabelecidas pelo magistrado, o embargado 

apresentou pedido de execução de sentença totalmente diverso, com 

aplicação de juros compostos de 1,000% ao mês, pro-rata die (valor de R$ 

8.874,26), atualização de INPC feito através do valor da atualização do 

Juros de 1% (R$ 8.874,26 + INPC) e 15% de honorários advogado. Assim, 

demonstrou através de planilha que a quantia exata seria a monta de R$ 

10.331.51 (dez mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e um 

centavos). Requer assim, seja julgada procedente a impugnação para 

reconhecer o excesso de execução. O embargado manifestou acerca dos 

embargos a execução, requerendo a intempestividade dos embargos 

apresentados e ratificando o cálculo apresentado com a inclusão da multa 

de 10% . No mais, dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a matéria discutida é 

eminentemente de direito e dispensa maiores ilações. Assim sendo, com 

fulcro no art. 920, do Código de Processo Civil, cabível o julgamento 

antecipado do pedido. Compulsando os autos, estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo 

bem como as condições da ação e não havendo preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Denota-se do presente 

feito que foi a embargante condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (14/08/2012), e correção monetária, 

pelo INPC, a partir do arbitramento (26/11/2014), bem como o r. Acórdão 

(id. 8057780) proferido pelo Juízo “ad quem”, manteve a r. Sentença e 

honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação atualizado. Analisando-se o cálculo apresentado pelas 

partes, tem-se que os cálculos apresentados tanto pelo impugnado quanto 

pelo impugnado se mostram com discrepância da sentença transitada em 

julgado, sendo o valor devido a monta de R$ 11.025,18. Vejamos o calculo 

a ser aplicado: Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 5.000,00 Indexador 

e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da 

correção 26/11/2014 a 13/6/2017 Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples 

Período dos juros 24/8/2012 a 13/6/2017 Honorários (%) 15 % Dados 

calculados Fator de correção do período 930 dias 1,209984 Percentual 

correspondente 930 dias 20,998353 % Valor corrigido para 13/6/2017 (=) 

R$ 6.049,92 Juros(1754 dias-58,46667%) (+) R$ 3.537,19 Sub Total (=) R$ 

9.587,11 Honorários (15%) (+) R$ 1.438,07 Valor total (=) R$ 11.025,18 

Desta forma, entendo que deve ser acolhido e julgado parcialmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 217 de 568



PROCEDENTE os embargos apresentado pelo embargante para fins de 

reconhecer excesso na execução da importância de R$ 1.348,08. 

Ademais, entendo pela procedência do pedido da embargada para que 

seja respeitada a ordem de preferência do Artigo 835 do CPC no que se 

refere a preferência na penhora em sendo em dinheiro e, assim, efetuada 

a penhora online via BACENJUD para bloqueio do valor executado. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da Impugnação apresentada pelo 

executado para fins de declarar o excesso de execução na importância 

de R$ 1.348,08, declarando como devido a título de cumprimento de 

sentença o montante de R$ 11.025,18 (onze mil e vinte e cinco reais e 

dezoito centavos). Assim sendo, que seja efetuada a penhora online via 

BACENJUD para bloqueio do valor executado. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011257-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSWANE NAVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011257-73.2016.8.11.0055 REQUERENTE: OSWANE NAVES 

CORREA REQUERIDO: COMPACTA COMERCIAL LTDA Vistos, etc., 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito já está apto para o 

julgamento, em razão de que todas as provas já foram produzidas, foi 

realizada audiência de instrução e julgamento com depoimento pessoal do 

reclamante, e também das testemunha apresentadas pelas partes. Decido. 

A reclamação, pelo que sinto, após análise do conjunto probatório, deve 

ser julgada improcedente. O reclamante alega, em suma, que na data de 

01.03.2016, ao efetuar o pagamento do produtos que pretendia obter no 

estabelecimento comercial, ora requerido, foi impedido pela operadora do 

caixa, sob alegação que a cédula no valor de R$ 5,00 (cinco reais) estaria 

avariada e por este motivo não poderia finalizar sua compra. Ato continuo, 

alega que a preposta tratou-o de forma ríspida e, posteriormente, acionou 

os seguranças da casa comercial, que acabaram lhe agredindo. Dessa 

forma, busca ver a requerida condenada ao pagamento de indenização 

por danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Na 

contestação, a empresa reclamada nega as agressões suspostamente 

praticadas contra o reclamante, sustentando que foi o requerente quem 

causou todo o incidente relatado, bem como foi conduzido coercitivamente 

junto à Delegacia Municipal desta cidade por perturbação do trabalho ou 

sossego alheios, com gritaria e algazarra, nos termos do artigo 42, inciso I, 

da Lei das Contravenções Penais. Aduz também, que o requerente 

responde um processo criminal neste juízo pelo fato narrada na exordial. 

A verdade é que, analisando as provas apresentadas, seja a documental, 

seja prova oral, recolhida em audiência, percebo que não há elementos 

seguros que autorizem o acolhimento da pretensão inicialmente exposta. 

Como se sabe, o mero e simples Boletim de Ocorrência, embora sendo 

documento público, não faz prova dos fatos narrados pela parte, lógico 

que o agente público que o elaborou não presenciou os fatos narrados 

pela interessada. Ademais, cotejando os demais elementos de prova, 

notadamente a  sentença pro fer ida no processo nº . 

7665-60.2016.811.0055 – código; 217160, verifica-se, que o requerente 

foi condenado em 20 (vinte) dias de prisão simples, sob o regime 

semiaberto, por ter praticado gritaria e algazarra no estabelecimento 

comercial, ora reclamado. Veja-se: “(...) ANTE O EXPOSTO e por tudo mais 

que dos autos conta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na 

denúncia de p. 3/4 e, por consequência, CONDENO o acusado OSWANE 

NAVES CORREA, brasileiro, casado, aposentado, filho de Vicente 

Francisco Correa e, Dirce Naves Correa, nascido aos 22.8.1971, como 

incurso nas penas do art. 42,I, do Dec- Lei 3688/41. Passo à aplicação da 

pena. A pena abstrata prevista para o crime de perturbação ao sossego 

alheio é de prisão simples, de 15 dias a três meses ou multa. Tendo em 

vista a dicção do art. 59, do Código Penal, passo a considerar as 

circunstâncias judiciais. Da análise valorativa dos elementos da 

culpabilidade (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e 

exigibilidade de conduta diversa), verifico que o grau de reprovabilidade 

de sua conduta foi normal à espécie. Não representa aumento na 

pena-base. No tocante aos antecedentes criminais, o acusado os ostenta 

nos autos, inclusive condenação transitada em julgado, de modo que este 

fator será levado em consideração na segunda fase da dosimetria como 

circunstância agravante, não representando aumento na pena base, para 

que não se incorra em indevido bis in idem. Dos autos não se extrai ter o 

acusado personalidade voltada à prática do crime, circunstância que 

deveria vir objetivamente demonstrada, não importando em aumento na 

pena-base. Conduta social até então não maculada, pois dos autos não se 

inferem elementos para verificação do modo de vida do acusado. Não 

representa aumento algum na pena. Deve-se atentar também aos motivos, 

que representam o móvel impulsionador do delito, avaliados em razão da 

reprovação que merecem. Não existindo motivação específica, não há 

como incidir aumento na pena na primeira fase de sua fixação. No tocante 

às circunstâncias, nada a considerar. As consequências do crime não 

foram de monta. Quanto ao comportamento da vítima, não há nada a ser 

deliberado. Diante desse quadro, que é totalmente favorável ao réu, fixo a 

pena-base no mínimo, em 15 dias de prisão simples. Na segunda fase da 

individualização da pena milita em desfavor do acusado uma circunstância 

agravante, qual seja, a reincidência (art. 61, I, CP). O acusado praticou um 

crime, (Cód. 163070) foi condenado definitivamente, com trânsito em 

julgado (25.5.2015), cometeu novo crime e foi condenado nestes autos, 

consoante mostra a certidão criminal juntada por este juízo aos autos. Em 

virtude disso, aumento a pena do acusado na segunda fase da dosimetria 

da pena em 5 dias, resultando na pena de 20 (vinte) dias de prisão 

simples. Por outro lado, não militam circunstâncias atenuantes em favor do 

acusado. Da mesma forma, não existem causas de aumento ou diminuição 

da pena. Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de 

alterar a pena aplicada, torno-a definitiva e fixo-a ao acusado OSWANE 

NAVES CORREA em 20 dias de prisão simples. Estabeleço o REGIME 

SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em 

vista o que preceitua o artigo 33, § 3º do Código Penal. Não há 

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por qualquer 

modalidade de pena restritiva de direitos, face o não cumprimento dos 

requisitos do art. 44, I, do Código Penal, máxime em razão da natureza 

violenta do crime. Tendo em vista a falta do requisito subjetivo, ou seja, a 

reincidência do réu, inaplicável a concessão do benefício da suspensão 

condicional da pena. Em razão da pena cominada em concreto, do regime 

aplicado e do benefício ora deferido, concedo ao acusado o direito de 

recorrer em liberdade, uma vez que, no caso de recurso, permanecendo 

preso até sua conclusão, certamente terá cumprido praticamente toda a 

pena em regime fechado, situação que não se justifica. Após o trânsito em 

julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o 

cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias da 

condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos (CF, 

art. 15, inc. III). Oficie-se ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando 

sobre a suspensão ventilada. Condeno o réu no pagamento de custas e 

despesas processuais. Entretanto, por se tratar de réu patrocinado pela 

Defensoria Pública, o que faz presumir sua hipossuficiência, a cobrança 

das verbas ficará condicionada à perda da condição de beneficiários da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/50. Expeça-se 

Carta de Sentença ao Juízo das Execuções Penais, obedecidas as 

formalidades legais. Por ocasião da intimação do réu acerca desta 

sentença, deverá ser indagado se deseja recorrer. Sendo afirmativa a 

resposta, lavre-se o respectivo termo, conforme determinado pela norma 

7.14.2, da CNGC/MT. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se (...)”. 

(Sentença proferida nos autos nº. 7665-60.2016.811.0055 – código 

217160, que apurou a conduta delitiva do requerente no estabelecimento 

comercial Compacta Comercial Ltda). Assim, não vislumbro, no caso, ato 
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ilícito algum, por parte dos funcionários ou prepostos da empresa 

reclamada, que autorize o acolhimento da pretensão indenizatória, 

deduzida pelo reclamante. Assim sendo, inexistindo mínimos elementos de 

prova do alegado ato ilícito, demonstrado, ademais, que o agressor, no 

caso, foi o reclamante, não há como acolher a pretensão indenizatória. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ELMERS NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001319-42.2017.8.11.0055 Autora: Débora Elmers Noronha de 

Oliveira Réu: Rodrigo de Oliveira PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado n. 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual suscitada pelo réu por entender ser legitimo o direito 

de ação da autora no presente caso, isso porque houve inclusão da 

autora no cadastro de inadimplentes e a discussão dos presentes autos 

refere-se a responsabilidade do réu por este ato, portanto há fundamento 

suficiente para rechaçar a tese de inexistência de interesse processual 

(cf. art. 17 do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitadae inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: Em síntese, a autora narra realizou 

acordo com o réu, seu ex-marido, quanto à partilha de bens ao fim da 

sociedade conjugal, cabendo a este o bem imóvel financiado (cf. acordo 

homologado pela ilustre magistrada da Segunda Vara Cível desta comarca 

em ID n. 10548401). Informa que assinou o referido financiamento como 

esposa/anuente e que o réu tem se quedado inadimplente, motivo pelo qual 

seu nome foi incluso no cadastro de inadimplente. Diante deste fato, 

pleiteia compensação por danos morais e reparação pela “perda do tempo 

útil”. O réu, ao seu turno, informa que não se obrigou a requerer a 

exclusão do nome da autora do referido contrato de financiamento, bem 

como ilustra que os problemas narrados pela autora foram resolvidos, e 

que o caso tem natureza jurídica de mero aborrecimento. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos, resta controversa 

a responsabilidade do réu pela inclusão da autora no cadastro de 

inadimplentes. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à parte autora. 

Embora não tenha constado expressamente no acordo realizado entre as 

partes quanto a partilha de bens, é inequívoco que o bem imóvel 

financiado ficou integralmente na posse do réu – que, por esse motivo, 

possuía responsabilidade pelos pagamentos em questão. De mais a mais, 

não há dúvidas de que a negativação em si foi lícita, uma vez que perante 

o credor fiduciário a autora é responsável pelo débito, e apenas com o 

consentimento do primeiro a ultima poderá ser liberada de tal encargo (cf. 

art. 299 do CC). Porém, considerando que a autora não possuía a 

responsabilidade pelos pagamentos em questão e que o réu, por sua 

culpa exclusiva, permitiu que ocorresse a inclusão daquela no cadastro de 

maus pagadores, é possível aferir que houve dano (in re ipsa), nexo de 

causalidade e ação negligente. Daí dizer que a inclusão da autora no 

cadastro de inadimplentes apenas ocorreu pela negligência do réu, 

devendo este reparar os danos suportados, na forma do art. 186 c/c art. 

927 do Código Civil. 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 

decorrente de negligência do réu, dúvida não há que existe violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a 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. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

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), montante 

que já inclui os transtornos decorrentes da referida “perda de tempo útil”, 

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. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Opino por manter a tutela antecipada 

anteriormente deferida. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 de março 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, 05 de março 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. 
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[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE BALDISSERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRES LINCOLN PRATA CUNHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1001549-84.2017.8.11.0055 Autora: Mariane Baldisserra Réu: Torres 

Lincoln Prata Cunha PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 20 de fevereiro de 2018, às 16h00m 

(cf. ID n. 11831047), apesar de ter sido cientificado da existência da ação 

(cf. ID n. 11345104) e, consequentemente, da audiência de conciliação. 

Neste diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré Torres 

Lincoln Prata Cunha (Fazenda Quymbyquyra). A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do 

montante não atualizado de R$ 4.587,54 (quatro mil quinhentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta e quatro centavos), decorrente da venda de 

produtos da empresa Agripar que cedeu o referido crédito a autora (cf. 

termo de cessão de direitos em ID n. 11114987). Por tal razão, requer a 

parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente ação para 

condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

da ré, somada aos documentos constantes dos autos (cf. boletos 

inadimplidos em ID n. 11114955), implicam na procedência parcial do 

pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o 

pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. Entrementes, após análise das 

planilhas de débito apresentadas pela autora, é necessário reconhecer 

que houve cobrança indevida de juros compostos, motivo pelo qual o 

cálculo deve ser refeito com base nos parâmetros abaixo definidos. O 

montante devido pelo réu, sem atualização monetária e acréscimo de 

juros, perfazia o montante de R$ 4.587,54 (quatro mil quinhentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Estes valores deverão ser 

acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir da data de vencimento de 

cada boleto. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a 

ré ao pagamento de R$ 4.587,54 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora 

(simples), a base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC a partir da data de vencimento de cada boleto. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 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, 20 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-33.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BOTELHO LUCIDOS OAB - MT0011667S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010031-33.2016.8.11.0055 Autor: Emerson Rodrigo Cavalcante 

Ré: R.P. de Oliveira Eireili – ME PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 
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desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida no valor de 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), 

como faz prova o extrato de negativação anexo aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente o autor que inexiste a dívida inscrita, uma vez 

que o contrato de intermediação de compra e venda de imóveis havia sido 

resolvido nos termos contratuais pelo não pagamento no prazo 

estabelecido, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostraria indevida e, consequentemente, lhe causaria 

danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, informa que o autor deu causa 

a rescisão unilateral, motivo pelo qual a cobrança dos honorários e a 

inclusão no cadastro de devedores são devidas. Ademais, faz pedido 

contraposto consistente na condenação do autor ao pagamento dos 

referidos honorários. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a rescisão contratual, o contratante responsável pela sua 

ocorrência, a legalidade da inscrição no cadastro de inadimplentes e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao 

autor. A construção do imóvel descrito no contrato entabulado entre as 

partes (cf. ID 6387023) não possuía prazo contratual para sua entrega, 

porém restou estabelecido que o pagamento integral do valor pactuado 

deveria ocorrer no prazo máximo de 90 dias a contar da averbação da 

construção na matricula do imóvel (cf. cláusula n. 2.1.1). E, considerando 

que a referida averbação ocorreu em 02 de julho de 2015, o prazo fatal 

para pagamento do montante definido no contrato ocorreu em 30 de 

setembro de 2015. Entrementes, como se observa da documentação 

acostada pela empresa ré, a informação de aprovação do financiamento 

apenas se deu em 05 de outubro de 2015, portanto após o prazo 

contratualmente estabelecido para pagamento. É dizer, o inadimplemento 

ocorrido é da exclusiva alçada do comprador do imóvel que não efetuou o 

pagamento no prazo estabelecido, não podendo ser imputado ao 

autor/vendedor que cumpriu suas obrigações contratuais (cf. art. 476 do 

CC). Ademais, de acordo com a cláusula 7.2 e 7.3 do contrato, a 

intermediadora/ré não faria jus ao recebimento de honorários no caso de 

financiamento não liberado pela instituição financeira – como é o caso dos 

autos, vez que este ocorreu após o prazo de pagamento estabelecido no 

contrato, frise-se. Deste modo, inexistindo fundamento para a cobrança 

dos referidos honorários, ilegítima se mostra a sua cobrança e inscrição 

no cadastro de inadimplentes. E, considerando ser a ré responsável pela 

da negativação do autor, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela quanto aos seus negócios, necessário é que os danos advindos 

desta negligência sejam devidamente reparados. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por 

fim, considerando a ilegalidade da cobrança realizada em face do autor, 

não há falar em procedência do pedido contraposto feito pela ré. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome do 

autor, e, por consequência, os declarar inexigíveis; b) Determinar que a 

empresa promova a exclusão do autor do cadastro de inadimplentes; c) 

Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Outrossim, opino por manter a 

tutela antecipada alhures deferida (cf. ID 6387088). Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 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, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO QUERINO DOS SANTOS (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)
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Autos n. 1000009-64.2018.8.11.0055 Autora: Mauricio Querino dos Santos 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o autor requereu a 

desistência do feito (cf. ID n. 12071718). O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido pela 

Constituição da República, observados os requisitos da legislação 

instrumental. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da 

ação formulada pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, paragrafo único, do CPC 

e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 07 de março 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, 07 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA JACINTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender direito, prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA PEREIRA LEITE POLASTRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000023-48.2018.8.11.0055 Autora: Sonia Cristina Pereira Leite 

Polastrini Ré: Banco Bradesco 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 

autora a emenda da petição inicial para que esta adequasse os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (cf. ID n. 11317812). A autora, embora devidamente intimada (cf. ID 

n. 14307620, 14307621 e 14525027), não apresentou manifestação nos 

autos (cf. certidão e ID n. 12083227). 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, 07 de março 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, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000233-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO TORRES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES OAB - MT0009990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOAO BATISTA OENNING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANI KERBER DIEL OAB - MT21492/O (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES DE ASSIS CAMPOS (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)

 

Autos n. 1000004-42.2018.8.11.0055 Autora: Jaqueline Nunes de Assis 

Campos Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o autor requereu 

a desistência do feito (cf. ID n. 12078836). O pleito é perfeitamente 

possível, registrando-se que à parte autora compete analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido pela Constituição da República, observados os requisitos 

da legislação instrumental. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a 

desistência da ação formulada pela parte autora, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, 

paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de março 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, 07 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DO CARMO 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)

 

Autos n. 1001620-86.2017.8.11.0055 Autora: Gleiciane do Carmo Silva Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o autor requereu a desistência 

do feito (cf. ID n. 12018359). O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido pela 

Constituição da República, observados os requisitos da legislação 

instrumental. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da 

ação formulada pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, paragrafo único, do CPC 
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e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 07 de março 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, 07 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001601-80.2017.8.11.0055 Reclamante: LUANA FERNANDA SANTOS DE 

MELO Reclamada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Da análise do caso trazido à apreciação, 

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 pedido. No caso sub 

judice, a parte Reclamante alega não ter contratado o empréstimo nº 

0033-1666-320000020110, contudo, afirma que em 06/10/2017, constatou 

o desconto no valor de R$ 182,93 (cento e oitenta e dois e noventa e três 

reais) e que ao buscar informações na instituição bancária foi informada 

de que referido empréstimo se concretizou com prazo de vigência até o 

dia 06/03/2020. Requer seja declarada a inexistência da relação jurídica 

impugnada, a condenação da reclamada à devolução das cobranças 

indevidamente descontadas na conta da reclamante, em dobro, e, 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O promovido em 

sua defesa preliminarmente requer seja reconhecida a falta de interesse 

de agir da reclamante, vez que a Ré por mera liberalidade, ainda na fase 

administrativa teria estornado à autora os valores debitados de sua conta. 

Aduz acerca da inexistência de danos morais e da não aplicação do Art 

42 do CDC. Requerendo, por fim, a improcedência da ação. A priori afasto 

a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré por 

entender ser legitimo o direito de ação do autor no presente caso, porque 

não é necessário requerimento administrativo como pressuposto objetivo 

do citado direito, salvo exceções definidas na Constituição da República e 

entendimentos jurisprudenciais pontuais. Afirmar o contrário é obstar o 

acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da 

República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Incidem no caso sub judice as normas 

da Lei 8.078/1990, por existir relação de consumo (artigo 2º, c/c 3º), Para 

os consumidores, é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Com efeito, resta incontroverso a versão da parte 

Reclamante de que teve efetivado em sua conta corrente um empréstimo a 

que não contratou e, em virtude deste, descontos foram realizados. 

Assim, não há outro deslinde a não ser reconhecer que referidas 

cobranças foram indevidas, configurando assim falha na prestação do 

serviço, o que dá ao fornecedor a responsabilidade na indenização dos 

danos que eventualmente causou. A jurisprudência é nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

SOLICITADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO 

MORAL, NA HIPOTESE, CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. Restou incontroverso que o banco recorrente efetuou 

depósito referente a empréstimo não contratado na conta bancária do 

consumidor, consignou o contrato não solicitado em folha de pagamento e 

promoveu descontos de valores no salário do autor. 2. A instituição 

financeira reputa o ocorrido à falha administrativa, revelando o desacerto 

do serviço bancário. 3. O desconto indevido restringiu ilicitamente o crédito 

do consumidor, acarretando abalo em sua vida financeira, configurando o 

dano moral passível de indenização pecuniária por violação à dignidade, 

cujos transtornos e aborrecimentos se presumem suportados. 4. A 

situação fática foi adequadamente valorada na origem para condenar a 

instituição bancária à restituição dos valores indevidamente descontados, 

em dobro, e a indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes. 5. 

A indenização foi fixada moderadamente pelo r. Juízo de origem, em 

atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo 

qualquer reparo neste grau revisor. 6. Se há cobrança indevida, efetivo 

pagamento e engano injustificável, com vulneração à boa-fé objetiva, a 

devolução em dobro, conforme regra expressa do parágrafo único do art. 

42 da Lei n. 8.078/90, é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e 

desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com 

súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 

9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (TJ-DF - 

ACJ: 20150310027775, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 

Data de Julgamento: 16/06/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

24/08/2015 . Pág.: 320) A promovente se incumbiu de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, não sobrevindo 

demonstração de qualquer excludente de ilicitude por parte da promovida. 

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$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. A parte reclamante requer ainda seja o promovido 

condenado ao ressarcimento dos valores indevidamente debitados de sua 

conta corrente referente ao empréstimo não contratado. Ainda, consta a 

informação de que os valores já foram estornados à parte autora, ainda 

em fase administrativa, o que demonstra a boa-fé do banco promovido. 

Neste sentido, estando configurada a falha na prestação do serviço por 

parte do reclamado imperiosa se mostra a obrigação em restituir à parte 

autora todo o montante indevidamente cobrado e que fora efetivamente 

descontado na conta corrente da autora, devendo tal restituição ser na 

forma simples, visto que não vislumbro no caso em tela a má-fé por parte 

do promovido. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, para: a) 
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Declarar a inexistência e inexigibilidade do empréstimo nº 

0033-1666-320000020110, com parcelas mensais no valor de R$ 182,93 

(cento e oitenta e dois e noventa e três reais); b) Condenar o promovido 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a pagar à promovente LUANA 

FERNANDA SANTOS DE MELO a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento; c) Condenar o promovido BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A a restituição, na forma simples, de todo 

montante efetivamente descontado na conta corrente da promovente 

referente ao empréstimo discutido nestes autos, sobre o qual deverá 

incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, com ressalva aos 

valores já efetivamente restituídos pelo banco promovido. 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, 07 de março de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SOARES GESSO (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, 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)

 

Autos n. 1001182-60.2017.8.11.0055 Promovente: TCHARLA SUELEN 

ALVES DOS SANTOS Promovida: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor R$ 217,54 (duzentos e 

dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao contrato nº 

124126112, incluso e disponibilizado no SPC/SERASA no dia 08/05/2014, 

conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a autora contratou e 

utilizou seus serviços de TV por assinatura, oriundas do contrato CLARO 

TV 021/06798530-0 referente ao pacote completo Essencial Fidelidade 

2013, contratado em 18.01.2013, para tanto junta aos autos “telas 

sistêmicas” que demonstrariam a referida contratação e o efetivo 

pagamento por meses de referido plano por parte da promovente. Desse 

modo, ilustra que o contrato é lícito, a inscrição é devida e inexiste dever 

de compensar in casu. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a contratação pelo autor dos serviços citados, a negativação 

decorrente da cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. 

Neste contexto, entendo que as provas juntadas pela ré constituem 

método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Por tal razão, reputo inexistir fraude perpetrada 

por terceiro no presente caso, bem como ser incontroverso e existente o 

negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Por não haver 

qualquer comprovante de pagamento juntado aos autos e havendo prova 

inconteste do pacto citado, demonstrada está a origem das cobranças e a 

consequente licitude da inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, 

resta claro que a ré provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo 

do suposto direito do autor. Logo, demonstrada está a gênese do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento do débito constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 
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(grifo inexistente no original). Assim, neste contexto analítico, resta devida 

a inclusão da parte autora no cadastro de inadimplentes, razão pela qual 

necessária é a improcedência da presente demanda. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo 

Civil opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011557-69.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

S. VANIKEILY DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11593274 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALUILDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001627-78.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 12019244). Considerando que ainda não foi apresentada defesa 

por parte da reclamada e, diante do pedido expresso da parte reclamante 

entendo ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao 

reclamante compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o 

por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 

de março de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001158-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTTON FERREIRA DE SOUZA (EXCIPIENTE)

JOAO FERREIRA DE SOUZA (EXCIPIENTE)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE GOMES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001250-10.2017.8.11.0055 REQUERENTE: VALDENICE GOMES 

MATOS REQUERIDO: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Embora a parte requerida tenha solicitado a designação de audiência de 

instrução e julgamento, considero por desnecessária, pois todos os fatos 

já foram devidamente esclarecidos através da documentação 

apresentadas pelas partes, o que autoriza o julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que 

as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu 

convencimento e julgamento, de modo que é desnecessária a dilação 

probatória. Nestes termos, rejeito o pedido de designação de audiência de 

instrução julgamento, passo ao julgamento do mérito. Registro, inicialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a ater-se 

a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a requerente a 

indenização por dano moral, ao argumento de que contratou os serviços 

da parte ré para si, seu marido, seu filho e seus animais, com a finalidade 

de chegarem até a cidade de Tangará da Serra.MT, todavia, quando 

estavam as margens da BR-277 o ônibus parou e o preposto do requerida 

determinou o desembarque da família, retirada das bagagem e dos animais 

domésticos, sob alegação que era proibido o transporte. Argumenta 

também, que o requerido somente ofertou transporte até a rodovia mais 

próxima e devolveu a quantia paga pelo transporte, após a ter chamado 

uma equipe de televisão da região para registrar todo ocorrido. A 

reclamada apresentou contestação, alegando que no ato da contratação a 

requerente informou a existência de 01 (um) animal doméstico, contudo foi 

constatado o transporte de 04 (quatro) animais, sendo um adulto e três 

filhotes. Alega também, que os animais estavam desacompanhados do 

atestado de saúde, sendo assim, se viu obrigada a determinar o 

desembarque da requerente e de sua família. Alega ainda, ter agido no 

exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito neste caso. Analisando o 

caso do processo, verifica-se, que é aplicável a Lei Consumerista, tendo 
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vista que figura a requerente na qualidade de consumidora dos serviços 

da parte ré, e o requerido é fornecedor dos serviços utilizados pela 

autora. 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 ao reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Restou configurado o fato que o requerido determinou o 

desembarque da requerente, em virtude do transporte dos animais 

domésticos. Muito embora o requerido tenha alegado o devido 

cumprimento das legislações mencionadas na defesa a fim de afastar sua 

responsabilidade, este reconheceu a ocorrência do embarque e a ordem 

do desembarque, inclusive não contestou o fato de ter ofertado transporte 

e restituição da quantia despendida pela autora após a chegada da equipe 

de reportagem. Nessa trilha, convém mencionar, que era obrigação da 

requerida no momento do embarque efetuar a checagem de toda a 

documentação exigida para transporte dos semoventes, verificar se os 

animais estavam bem acomodados, além de outros procedimentos 

previstos no ordenamento jurídico. Desse modo, ao permitir o embarque e 

o começo do transporte, sem o devido cumprimento do dever que lhe é 

imputado, acabou incorrendo no risco narrado nos autos. Ainda que o 

requerido tivesse consertado em tempo a sua dissidia, os danos 

mencionados na inicial não decorreram apenas do desembarque dos 

animais, mas sim, de toda a situação vivenciada pela requerente e sua 

família, que foi exposta na frente dos demais passageiros e seria 

abandonada na via pública durante o período noturno correndo risco de 

ser assaltada ou até mesmo sofrer algum ilícito irreparável, como o 

homicídio. Assim, é evidente que o transtorno suportado pela requerente 

deve ser considerado como falha na prestação de serviços, nos termos 

do art. 14, do CDC, bem como, configurando os danos morais passiveis de 

indenização. Não há prova de fatores excludentes da responsabilidade 

civil com relação das falhas ocorridas na determinação do desembarque 

injustificado. Tenho que a situação vivenciada pela reclamante decorrente 

do ocorrido, causou desconforto, aflição, angustia, sofrimento, 

transtornos a que foi submetida, pelo fato de ter sido retirada do 

transporte. In casu, trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Caracterizado o dano moral, 

resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser fixados segundo 

os critérios da moderação e prudência, observando os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Embora o artigo 944 do Código Civil 

estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que 

o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de 

evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando 

efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor 

ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. 

QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e 

justo, e com moderação, para que não represente montante irrisório, nem 

implique enriquecimento ilícito. A correção monetária referente à 

indenização por danos morais deve incidir a partir da data da publicação 

da sentença. Já os juros de mora, na hipótese de responsabilidade 

extracontratual, devem ser computados desde o evento danoso. (TJ-MG - 

AC: 10024101924678001 MG , Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) 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. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte requerente não pode ser considerada moderada, 

a parte requerida é empresa de grande porte. Não há informações sobre a 

situação econômica da parte requerente. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência da 

pretensão formulada na inicial, para: condenar a parte requerida pagar a 

requerente, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos 

danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

de 1% ao mês, a partir desta data. Decisão sujeita à homologação do Juiz 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011022-77.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE NICOLAU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011022-77.2014.8.11.0055 Exequente: Nelson José Nicolau 

Executado: José Edvaldo Pereira da Conceição 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. 11368154). Neste contexto, houve intimação do exequente (cf. ID 

n. 14317818, 14317819 e 14483883), entretanto o prazo determinado 

transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 11760953). 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, 20 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, 20 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001352-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL PONCONI (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000770-32.2017.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 
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proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a ré se insurja contra os termos 

da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao 

conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Isso porque os danos morais no presente caso se 

configuraram in re ipsa por decorrerem de bloqueio indevido de sinal 

telefônico (serviço essencial). Portanto, em que pesem os termos dos 

embargos opostos pela parte ré, entendo que a r. sentença tratou da 

temática posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas 

teses, há fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual 

se demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a 

decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. 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, 01 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010151-42.2017.8.11.0055 Reclamante: JANE DOS SANTOS 

GONCALVES Reclamado: LUCILO DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, já realizada a devida instrução e dilação 

probatória passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por JANE DOS SANTOS 

GONCALVES em desfavor de LUCILO DOS SANTOS em decorrência de 

acidente de trânsito. Afirma a promovente que na data de 16/07/2016 

fazendo uso de seu veículo ONIX registrado em nome de seu esposo 

Edmilson Gonçalves, trafegava pela Avenida Tancredo de Almeida Neve, 

sentido centro, quando ao abrir o sinal e prosseguir foi abalroada pelo 

veiculo do Requerido que transitava na Avenida Ismael José do 

Nascimento e atravessou a pista invadindo o sinal vermelho, vindo a fazer 

uma conversão em local proibido (rotatória das avenidas Tancredo de 

Almeida Neves e Ismael José do Nascimento), no sentido de subir a 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, e, atingindo o veículo da 

Requerente, que fora jogado em cima do canteiro. Aduz ter sofrido 

algumas fraturas não precisou de atendimento imediato e por tal fato a 

polícia não se fez presente no local, sendo que após todo o ocorrido a 

Requerente compareceu até o CISC e registrou o Boletim de Ocorrência. 

Requer a condenação da promovida em danos materiais sofridos na 

quantia de R$ 13.646,54 (treze mil seiscentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos), bem como, a condenação indenização por 

danos morais em quantia não inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais). O 

promovido em sua defesa afirma que a Reclamante é quem foi 

responsável pelo acidente de transito e de que não há provas nos autos 

de que o requerido é o responsável pelo infortúnio. Impugna os danos 

materiais alegados em virtude da ausência de três orçamentos para 

cotação de menor valor e aduz acerca da inexistência de danos morais, 

requerendo ao final a improcedência da ação. Realizada audiência de 

instrução e julgamento com o depoimento da autora ela confirma os termos 

da inicial de que estava com seu veículo parado na Avenida Tancredo de 

Almeida Neves, na pista da esquerda, aguardando o sinal de trânsito abrir 

para prosseguir e que ao iniciar a travessia, após o sinal abrir, foi 

arremessada no canteiro. Afirma que o seu carro foi atingindo pelo veículo 

do promovido entre o farol dianteiro esquerdo e a roda dianteira e o carro 

do veículo do promovido a parte lateral direita, próximo a porta do 

passageiro. O reclamado afirma que o sinal estava aberto quando da 

travessia e que seguia reto quando o veículo da promovente atingiu o 

veículo do mesmo. Afirma que seu carro foi atingido próximo a roda 

dianteira direita. A testemunha Jorge Vagner Sanches aduziu que não 

presenciou o acidente. Afirmando ser funileiro e que realizou os reparos 

no veículo da autora. Relata que esteve no local do acidente depois do 

ocorrido e que a autora havia lhe falado que o reclamado havia avançado 

o sinal vermelho. A testemunha Cristiane Ramalho Pessoa afirma em seu 

depoimento que não presenciou o acidente. Antes de adentrar ao mérito 
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do caso em testilha, insta salientar que, em feitos que tramitam perante o 

Juizado Especial, vigoram as mesmas regras previstas no CPC no tocante 

ao ônus da prova, ou seja, compete à parte interessada provar o que 

alega. Os pedidos objetos do presente processo estão baseados no 

Direito comum, amparado pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, verbis: 

Art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Convém ressaltar, também, que a 

responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, importando no 

dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. 

Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que fere o ordenamento 

jurídico, gera a obrigação de indenizar, conforme o disposto no art. 927 do 

Código Civil de 2002. Dessa forma, as pretensões da reclamante estão 

condicionadas à responsabilidade subjetiva, razão pela qual passo a 

verificar se restaram configurados os elementos da responsabilidade civil, 

quais sejam, a conduta culposa, o nexo causal e o dano. Verifica-se que o 

caso em tela necessita de solução consistente em dirimir a questão de 

quem faltou com o dever objetivo de cuidado e ocasionou o acidente de 

veículos ensejador dos danos materiais postulados pela parte na inicial. No 

que tange à culpa da reclamante ou reclamados pelo acidente de trânsito, 

verifica-se que, de acordo com os depoimentos pessoais e testemunhais 

prestados nos autos, a dinâmica do acidente foi da seguinte forma: o 

veículo da promovente trafegava pela Avenida Tancredo de Almeida 

Neves, sentido centro e o veiculo do reclamado trafegava pela Av. Ismael 

José do Nascimento e ao passar pelo cruzamento da Av. Tancredo de 

Almeida Neves ocorreu o abalroamento. No que tange às condutas da 

reclamante e reclamado, Jane e Lucilo, com base em todo conjunto 

probatório constante nos autos e considerando as normas de trânsito e a 

dinâmica do caso concreto, restou perfeitamente comprovado que o 

acidente ocorreu por culpa concorrente dos condutores do veículo ONIX e 

do veículo NEW FIESTA. Essa conclusão resulta do fato de não haver 

testemunha que comprove qual via estava de fato com o sinal verde para 

travessia, e, não restando demonstrado que o reclamado realizaria a 

conversão proibida naquela rotatória. Assim, considero que ambas as 

partes estavam com a razão ao realizarem a travessia naquele ponto. 

Nesse sentido, tendo considerado que tanto a reclamante quanto o 

reclamado estavam em sua mão, ambos agiram imprudentemente na 

mesma medida, pois infringiram as normas de trânsito dispostas nos 

artigos 44, 45, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997). E 

ambas as inobservâncias contribuíram para ocorrência do acidente, o que 

implica em equacionamento de culpas e responsabilidades. Senão 

vejamos. A reclamante JANE agiu imprudentemente em razão de, ao iniciar 

a travessia da via não teve a atenção necessária para verificar se algum 

outro veículo estava na pista Por outro lado, também verifico a conduta 

imprudente por parte do condutor LUCILO em virtude de, do mesmo modo 

não guardar atenção necessária para caso se fizesse necessário para 

deter seu veículo ao perceber a travessia do veículo da autora. Por essa 

razão, comprovada a culpa dos condutores dos veículos em face da não 

observância das normas de segurança de trânsito, o dever de indenizar 

pelos danos causados deve ser suportado pela metade por ambas as 

partes, pois tanto a inobservância das normas de trânsito pela reclamante 

quanto pelo reclamado foram causas determinantes para ocorrência do 

acidente de trânsito. Em relação ao dano suportado pela reclamante Jane, 

considerando a dinâmica do acidente, circunstâncias fáticas trazidas à 

apreciação e provas juntadas, se mostram razoáveis as notas juntadas 

em sua inicial que comprovam o efetivo prejuízo material com o conserto 

do veículo ONIX que perfez o montante de R$ 12.299,69. No tocante aos 

danos materiais do reclamado Lucilo, este nada manifestou a respeito, 

estando precluso qualquer pedido neste sentido, motivo pelo qual 

subentende-se não ter havido prejuízos materiais ao promovido. Também 

resta comprovado o nexo de causalidade entre os danos ocasionados no 

veículo da reclamante e as condutas culposas de ambos condutores, 

posto que do acidente de trânsito ocasionado pela imprudência das partes 

que gerou os danos referidos. Ocorre que, conforme reconhecido 

alhures, houve culpa recíproca de ambos condutores que contribuíram 

para a ocorrência do acidente, o que implica na divisão, pela metade, do 

dano material decorrente do sinistro, diante da impossibilidade de dosar o 

grau de culpa de cada um. Assim, levando-se em conta o equacionamento 

das culpas de ambas as partes que reputo igualitária em consideração às 

circunstâncias do caso concreto é certo a divisão dos danos pela metade 

entre as partes, qual seja, que o reclamado arque com a metade das 

despesas com o conserto do ONIX (R$ 12.299,69), e que a reclamante 

arque com a metade das despesas dos prejuízos ocasionados no NEW 

FIESTA – sem comprovação das despesas. Divididos os danos pela 

metade remanesce para a reclamante Jane um crédito no valor de R$ 

6.149,84 que deve ser ressarcido pelo reclamado. Em assim sendo, o 

julgamento mais justo e equânime de acordo com o que consta dos autos, 

é a procedência parcial do pleito inicial de Jane, no sentido de condenar o 

reclamado ao pagamento de metade das despesas com os danos 

ocasionados no veículo ONIX que é de R$ 6.149,84. No mais, em relação 

aos danos morais requeridos pela parte autora reconheço ausente 

qualquer comprovação de transtorno extraordinário por parte do 

promovente que não àqueles inerentes ao acidente automobilístico sofrido. 

Não consta nos autos, nem mesmo na inicial, indícios de abalo psíquico ou 

ofensa à esfera íntima do promovente que caracterize o dano 

extrapatrimonial pleiteado, situação que força reconhecer a improcedência 

do pedido de dano moral. Com efeito, em que pese às razões 

apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Nesse 

sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. ESCORIAÇÕES. ABALO 

PSICOLÓGICO. ÔNUS DA PROVA. 1. Abalo psicológico: a alegação do 

autor, de que, em função do acidente, restou traumatizado e, por isso, não 

mais guia motocicletas, não restou minimamente provada nos autos, não 

fazendo jus à reparação pecuniária por dano moral. 2. Violação da 

integridade física: a prova dos autos não autoriza falar em dano suscetível 

de reparação pecuniária, pois demonstra que o autor sofreu meras 

escoriações, situação que não desborda os transtornos inerentes a 

acidente de trânsito envolvendo motociclista e que está bastante aquém 

da gravidade alegada pelo autor. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 

70057545378, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 27/02/2014) Não sem 

propósito, 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, razão pela qual opino pela 

improcedência dos danos morais pleiteados. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

no pedido inicial para o fim de CONDENAR o promovido ao pagamento do 

montante de R$ 6.149,84 (seis mil cento e quarenta e nove reais e oitenta 

e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso 

– (súmula 43/STJ) e, IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Tangará da Serra/MT, 26 

de fevereiro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001372-23.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000089-28.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, de acordo com os documentos que o autor trouxe aos autos, 

constata-se que seu domicílio se encontra no assentamento São José, Na 

comarca de Nova Olimpia (cf. ID n. 11757008). Diante deste fato, é 

necessário reconhecer a incompetência territorial no presente caso 

porque, considerando as regras de divisão de competência territorial do 

Estado de Mato Grosso[1], tem-se que o Juízo da comarca de Barra do 

Bugres/MT é o competente para processar e julgar o feito. Nesse sentido: 

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. Sentença mantida. [...] (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado 

em 26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016) Ademais, consigno que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível o reconhecimento da 

incompetência territorial de oficio, conforme Enunciado n. 89 do 

FONAJE[2]. Inequívoco, portanto, que as regras de competência previstas 

no art. 4º da Lei 9.099/95 não foram respeitadas in casu. Nesse contexto 

não há como permitir o prosseguimento da ação em epígrafe. 3. 

DISPOSITIVO: Isto posto, em face da incompetência territorial, opino por 

reconhecer a incompetência deste Juizado e, com fundamento no artigo 

51, III, da Lei 9.099/95, declarar extinto, sem resolução do mérito, o 

presente feito. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem 

custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 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, 20 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Disponível em: 

http://www.tjmt.jus.br/Comarcas/MapaComarcas, Acesso em 21 de 

dezembro de 2017. [2] ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001456-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT0022510A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001456-24.2017.8.11.0055 Autor: Ricardo Pereira de Oliveira 

Ré: Iuni Educacional – UNIC Tangará Sul Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o autor requereu a desistência do feito (cf. ID n. 11755233). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. 3. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 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, 19 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000035-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLA FERNANDA RODRIGUES MANSANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000035-96.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MARLA FERNANDA 

RODRIGUES MANSANO REQUERIDO: M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - 

ME Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Aduz a 

Reclamante que possui um Iphone 6 Plus, 16 GB, Seminovo, que 

necessitou ir para assistência técnica para fins de ajustes no touch 

screen, sendo informada sobre a necessidade da troca da placa. Após o 

retorno do aparelho verificou que sua conta pessoal do Icloud estava 

bloqueada, assim, deslocou-se até assistência a fim de que a requerida 

efetuasse o desbloqueio, porém sem sucesso. Sendo assim, requer, ao 

final, que a requerida promova o desbloqueio do aparelho ou promova a 

restituição do valor do aparelho juntamente com o valor pago pelo serviço 

de assistência técnica, além da indenização por danos morais na quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A Reclamada, no mérito da sua defesa, 

aduz que ausência de prova que demonstre a ocorrência do vício, pois a 

troca da placa não possui qualquer ligação com o acesso da conta Icloud. 

Continua relatando que para acesso da conta é necessário o 

cadastramento de login e senha, informações que a requerente não 

possui já que foi seu ex-namorado quem as criou. A relação seja de 

consumo e pertinente a inversão do ônus probatório – nas hipóteses em 

que o consumidor é hipossuficiente (art. 6, VIII, do CDC) – é obrigação 

deste produzir e comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu 

direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Como bem mencionado pela 

requerida, o Icloud é um sistema de armazenamento na nuvem da Apple 

que atua de maneira sofisticada, pois possibilita que o usuário tenha uma 

economia de espaço no seu computador ou dispositivo móvel, e permite 

que seus arquivos sejam acessados por meio de qualquer produto 

fabricado pela Apple conectado à internet. Nessa trilha, esclarece-se, que 

a proprietária da conta ou outra pessoa inserir várias vezes a senha, as 

perguntas de segurança ou outras informações da conta de maneira 

errônea, a identificação da fabricante será bloqueada por motivos de 

segurança e, por consequência, o serviço do telefone não funcionará, 

sendo necessário a responsável confirmar sua identidade como redefinir 

a senha. No caso dos autos, vejo que não há prova alguma de que a 

requerida tenha se negado a realizar o conserto do produto no prazo de 

garantia legal ou contratual, muito menos, há provas de que a ré tenha 

acessado e, posteriormente, bloqueado a conta privada da requerente. 

Outrossim, não ficou evidente nos autos que a troca da placa tenha 

influenciado no bloqueio da conta Icloud como tenha a autora entrado em 

contato com os serviços da fabricante do produto, Apple, para tentativa 

de restituição da conta. Com isso, não há que se falar em falha na 

prestação do serviço. A inversão do ônus probandi, como preceitua o 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de 

eximir a requerente do dever de comprovar minimamente os fatos 
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alegados na inicial. Portanto, em não havendo provas de que o defeito foi 

ocasionado pela requerida, não há que se falar em restituição dos valores 

gastos com a compra do aparelho, alternativa não resta senão a 

improcedência dos pedidos feitos na inicial. Deixo de condenar a 

requerente em litigância de má-fé, haja vista que não restou configurado 

nos autos ter agido de forma maldosa, com dolo ou culpa, ou ao menos 

tenha causado danos à parte contrária. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na petição inicial, determinando o arquivamento 

dos autos após o trânsito em julgado desta decisão com as devidas 

baixas. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença o Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000704-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE LILIAN PARENTE DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA DE FREITAS ALVES OAB - SP187789 (ADVOGADO)

MOANNY FELIX DE ANDRADE OAB - PE0026936D (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000704-52.2017.8.11.0055 REQUERENTE: JANICE LILIAN 

PARENTE DE AVILA REQUERIDO: PRODENT - ASSISTENCIA 

ODONTOLOGICA LTDA. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR 

INTERESSE DE AGIR A preliminar suscitada se confunde com o mérito e 

com ele será analisada. MÉRITO Trata-se de ‘Ação de Desconstituição do 

contrato cumulada com cobrança de valores e indenização de danos 

morais contra PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em síntese parte reclamante, 

aduz que é credenciada com empresa ré a mais e 2 (dois) anos, que 

conforme o contrato celebrado isenta de realização de a realização de 

exames radiográficos iniciais e finais em procedimento de restauração 

conforme o contrato digitalizado nos autos. Após esclarecido como seria 

feito o tratamento os pacientes assinavam uma Ficha de Autorização e um 

Termo de Consentimento afirmando que estavam cientes de como seria 

realizado todo o tratamento e estes eram enviados a empresa Ré. No final 

de cada mês a Autora enviava a empresa Ré relatórios dos atendimentos 

dos pacientes, explicando quais os procedimentos haviam sido feitos para 

o devido pagamento. A empresa Ré avaliava os relatórios enviados pela 

Autora e com base neles fazia o pagamento. Só que a partir do mês de 

setembro de 2016 a autora passou a verificar a retenção de valores que a 

empresa ré efetuava, alegando a parte requerida que não estava 

efetuando devido pagamento por falta de radiografias. Afirma ainda que 

tentou resolver várias vezes administrativa não qual não obteve êxito. Na 

contestação, a Reclamada aponta que não foi praticado qualquer ato ilícito, 

pagamento não está diretamente relacionado à autorização do convênio e 

realização do procedimento, e, sim, à apresentação consistente do 

faturamento com provas das realizações (imagens) e demais dados 

necessários. Do analise dos autos, tem-se que a pretensão da parte 

Autora merece ser acolhida, um vez que, que as informações de 

alteração, conforme dito, foram passadas somente após feitos os 

procedimentos. Não havendo nenhum aviso prévio com relação a 

alteração do contrato. Portanto, o acolhimento do pedido consistente na 

declaração de rescisão do contrato havido entre as partes é medida que 

se impõe. No que concerne ao pedido de danos materiais, entendo que o 

reclamante assiste razão, uma vez que foi privado de receber, pelos 

serviços prestados fazendo jus ao recebimento do valor de R$ 9.825,90 

(nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos). Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais há que ser acolhido ante quebra 

do contrato. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No 

esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada 

obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, 

de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de 

dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. 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 da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Por tais considerações, e em consonância com o art. 

6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente Reclamação Cível e, 

em consequência: a) Declarar rescindido o contrato havido entre as 

partes; b)Condenar a Reclamada a pagar a quantia de R$ 9.825,90 (nove 

mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), cujo valor deverá 

ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros, 

contados da citação; c) Condenar a parte Reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há 

de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros, ambos contados da data 

da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no 

“Sistema PJE”. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra-MT 21 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE COIMBRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

fabion de almeida (REQUERIDO)
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roberto gomes pinheiro (REQUERIDO)

 

Intimo a Parte Autora, por meio de seu procurador, para que atualize o 

endereço do Requerido ROBERTO GOMES PINHEIRO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MATHIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER TADEU ODORIZZI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000692-38.2017.8.11.0055 Autor: Tereza Mathias Réu: Vagner 

Tadeu Odorizzi PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. O 

presente caso se trata de AÇÃO DE COBRANÇA, promovida pela autora 

em face do réu visando o recebimento de multa contratual e indenização 

por lucros cessantes e conserto do imóvel, que perfazem a monta de R$ 

5.732,00 (cinco mil setecentos e trinta e dois centavos). Afirma a autora 

que é credora da quantia supracitada, uma vez que o réu deixou o imóvel 

ao fim da locação sem cumprir os termos contratuais, em especial efetuar 

a pintura adequada do imóvel. Bem como, informa que o objeto do contrato 

de locação é o imóvel localizado na Rua José Alves de Souza, n. 158-E, 

Sala 6, de sua titularidade, para tanto colaciona o contrato de locação 

entabulado e fotos que alega ser do imóvel danificado e recibos 

relacionados aos reparos que foi obrigado a realizar. O réu, em resposta 

aos termos da inicial, controverte os fatos narrados pela autora e salienta 

que adimpliu integralmente os termos contratuais, em especial a obrigação 

de entregar o imóvel pintado e em condições de uso, bem como afirma que 

a autora não comprova os danos sofridos. Diante dos fatos narrados e 

das provas colacionadas aos autos entendo assistir razão a autora. 

Vejamos: A relação contratual entre autora e réu é fato incontroverso. 

Bem como, não há dúvidas de que existem obrigações contratuais não 

quitadas pelo réu. De acordo com o contrato inicialmente firmado entre as 

partes, é possível verificar que o locatário declara ter recebido o imóvel 

em estado de perfeito funcionamento. Deste modo, com fulcro no art. 6º 

da Lei 9.099/95 e após análise das fotos juntadas aos autos (cf. ID n. 

10258556 e ss.), é possível verificar que o imóvel foi entregue com danos 

a autora (cf. prova indiciária em ID n. 10584517), sendo necessário o 

ressarcimento dos valores desembolsados para o seu integral reparo. 

Assim, necessário que o réu seja compelido a indenizar a autora pelos 

danos materiais demonstrados (conforme nota fiscal e recibo) no importe 

de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). Ainda, diante do 

descumprimento contratual, necessário é que o réu seja compelido ao 

pagamento da multa contratual prevista na cláusula nona do referido 

ajuste. Assim, deve o réu indenizar o autor no montante de um aluguel, 

que perfaz a monta de R$ 947,91 (novecentos e quarenta e sete reais e 

noventa e um centavos). Outrossim, no que toca ao pedido indenizatório 

por danos materiais na modalidade “lucros cessantes”, entendo que a 

autora não comprovou quaisquer danos materiais além dos valores não 

adimplidos pelo réu. Assim, por seu ônus de sua alçada, na forma do art. 

373, inc. I do CPC, improcedente tal pedido. Nesse sentido, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...]. Os lucros cessantes 

são prejuízos materiais causados em razão da impossibilidade de auferir 

lucro, diante de um evento danoso, o que deve ser demonstrado de forma 

inconteste, sendo o ônus do autor. (Ap 100624/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/09/2016, Publicado 

no DJE 14/09/2016) [...] É ônus do autor a prova concreta e segura daquilo 

que deixou de aferir em razão do ato considerado ilícito, a possibilitar a 

condenação em lucros cessantes. [...] (Ap 96986/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, 

Publicado no DJE 30/09/2016) (grifo nosso). Os danos materiais para 

serem indenizados exigem, necessariamente, a comprovação de sua 

ocorrência. Sublinho que não há qualquer prova de que a autora tenha 

deixado de auferir lucro com a desocupação da sala, ao contrário, existem 

apenas alegações sem qualquer escoro fático-probatório. Nesse sentido, 

mutatis mutandis, é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: [...] 4. O suposto prejuízo sofrido pelas empresas possui natureza 

jurídica dupla: danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano 

negativo). Ambos exigem efetiva comprovação, não se admitindo 

indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade 

efetivamente provada. Precedentes. [...] (REsp 1347136/DF, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 

07/03/2014) Neste diapasão, procedente o pleito indenizatório da autora, 

nos termos acima descritos, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial, condenando-se o réu a pagar a autora: a) R$ 

947,91 (novecentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), a 

titulo de multa contratual pela qual se obrigou contratualmente, acrescidos 

de juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data da data do 

descumprimento contratual; b) R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), a 

titulo de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de mora 

(simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do desembolso. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 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, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000995-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELZA MARTINS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR MOREIRA DE LIMA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000995-52.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 11942449). Considerando que ainda não foi apresentada defesa 

por parte da reclamada e, diante do pedido expresso da parte reclamante 

entendo ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao 

reclamante compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o 

por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 

de fevereiro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011150-97.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES OAB - MT0009990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011150-97.2014.8.11.0055 Embargante: Município de Tangará 

da Serra-MT Embargada: Maria Sueli da Silva Oliveira PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. A presente demanda 

se trata de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos pelo MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MARIA SUELI DA SILVA OLIVEIRA. 

Em síntese, os embargos versam sobre excesso de execução 

decorrentes da utilização parâmetros equivocados para o cálculo do 

montante da condenação. O dispositivo da sentença foi assim exarado: 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte reclamada 

TANGARA DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL a efetuar o da monta de 

R$ 2.802,48, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora à 

razão de 6% ao ano, a contar da citação, na forma do disposto no art. 

1º-F, da Lei n° 9.494/97 à promovente MARIA SUELI DA SILVA OLIVEIRA 

decorrente da prestação de serviço no Hospital Municipal durante o 

período de 16/12/2014 a 18/01/2014, e o faço, com resolução de mérito, a 

teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Analisando a sentença proferida e as 

planilhas elaboradas pela autora, razão pela qual entendo que são 

parcialmente procedentes os termos dos embargos à execução. Vejamos: 

A planilha de cálculo juntada pela embargada não respeitou os termos da 

sentença, especialmente porque utilizou juros compostos e mensais em 

sua metodologia. Sublinho que, inexistindo determinação expressa na 

sentença, deve ser considerada a incidência de juros simples, 

especialmente em respeito a inteligência do art. 4º do Decreto-Lei 

22626/33, que veda a incidência de juros sobre juros, salvo exceções 

expressamente determinadas em lei. Entrementes, consigno que não é 

necessária e remessa dos autos ao contador judicial para elaboração de 

planilha de cálculos, uma vez que o montante pode ser aferido mediante 

simples cálculo aritmético. Nesse contexto, adotados os parâmetros 

definidos na sentença, tem-se que o valor da condenação, na data 

presente data, perfaz o montante de R$ 4.022,13 (quatro mil e vinte e dois 

reais e treze centavos)[5]. Neste ínterim, entendo parcialmente 

procedentes os termos dos embargos opostos. Portanto, adotadas as 

premissas supramencionadas, tem-se por existente o valor do débito que 

perfaz a monta supramencionada. 3. Ante o exposto, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por 

reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de 

Processo Civil. Neste contexto, opino por intimar o embargante para 

realizar o pagamento do valor de R$ 4.022,13 (quatro mil e vinte e dois 

reais e treze centavos). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

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, 27 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito Parte superior do formulário 

[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] Parte superior do formulário Dados básicos 

informados para cálculo Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 2.802,48 

Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pelo critério mês 

cheio. Período da correção Outubro/2014 a Fevereiro/2018 Taxa de juros 

(%) 6 % a.a. simples Período dos juros 12/5/2015 a 27/2/2018 Dados 

calculados Fator de correção do período 1219 dias 1,231935 Percentual 

correspondente 1219 dias 23,193472 % Valor corrigido para 1/2/2018 (=) 

R$ 3.452,47 Juros(1022 dias-16,50000%) (+) R$ 569,66 Sub Total (=) R$ 

4.022,13 Valor total (=) R$ 4.022,13 Parte inferior do formulário Memória 

analítica do cálculo Valor inicial 2.802,48 Data inicial 1/10/2014 Data final 

1/2/2018 Periodicidade Mensal Metodologia de cálculo Calculado pelo 

critério mês cheio. Termo inicial Termo final Variação do período Valor 

1/10/2014 1/11/2014 0,3800 (%) 2.813,13 1/11/2014 1/12/2014 0,5300 (%) 

2.828,04 1/12/2014 1/1/2015 0,6200 (%) 2.845,57 1/1/2015 1/2/2015 

1,4800 (%) 2.887,69 1/2/2015 1/3/2015 1,1600 (%) 2.921,18 1/3/2015 

1/4/2015 1,5100 (%) 2.965,29 1/4/2015 1/5/2015 0,7100 (%) 2.986,35 

1/5/2015 1/6/2015 0,9900 (%) 3.015,91 1/6/2015 1/7/2015 0,7700 (%) 

3.039,14 1/7/2015 1/8/2015 0,5800 (%) 3.056,76 1/8/2015 1/9/2015 0,2500 

(%) 3.064,40 1/9/2015 1/10/2015 0,5100 (%) 3.080,03 1/10/2015 

1/11/2015 0,7700 (%) 3.103,75 1/11/2015 1/12/2015 1,1100 (%) 3.138,20 

1/12/2015 1/1/2016 0,9000 (%) 3.166,44 1/1/2016 1/2/2016 1,5100 (%) 

3.214,26 1/2/2016 1/3/2016 0,9500 (%) 3.244,79 1/3/2016 1/4/2016 0,4400 

(%) 3.259,07 1/4/2016 1/5/2016 0,6400 (%) 3.279,93 1/5/2016 1/6/2016 
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0,9800 (%) 3.312,07 1/6/2016 1/7/2016 0,4700 (%) 3.327,64 1/7/2016 

1/8/2016 0,6400 (%) 3.348,94 1/8/2016 1/9/2016 0,3100 (%) 3.359,32 

1/9/2016 1/10/2016 0,0800 (%) 3.362,00 1/10/2016 1/11/2016 0,1700 (%) 

3.367,72 1/11/2016 1/12/2016 0,0700 (%) 3.370,08 1/12/2016 1/1/2017 

0,1400 (%) 3.374,80 1/1/2017 1/2/2017 0,4200 (%) 3.388,97 1/2/2017 

1/3/2017 0,2400 (%) 3.397,10 1/3/2017 1/4/2017 0,3200 (%) 3.407,97 

1/4/2017 1/5/2017 0,0800 (%) 3.410,70 1/5/2017 1/6/2017 0,3600 (%) 

3.422,98 1/6/2017 1/7/2017 -0,3000 (%) 3.412,71 1/7/2017 1/8/2017 

0,1700 (%) 3.418,51 1/8/2017 1/9/2017 -0,0300 (%) 3.417,49 1/9/2017 

1/10/2017 -0,0200 (%) 3.416,80 1/10/2017 1/11/2017 0,3700 (%) 3.429,44 

1/11/2017 1/12/2017 0,1800 (%) 3.435,62 1/12/2017 1/1/2018 0,2600 (%) 

3.444,55 1/1/2018 1/2/2018 0,2300 (%) 3.452,47 Acréscimos de juro, 

multa e honorários Juros(1022 dias-16,50000%) (+) R$ 569,66 Sub Total 

(=) R$ 4.022,13 Valor total (=) R$ 4.022,13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO DE SOUZA FILES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001505-65.2017.8.11.0055 Autor: ADAUTO DE SOUZA FILES 

Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADAUTO DE SOUZA 

FILES em face de VIVO S.A. Verifico que há, por parte da autora pedido 

de desistência da tutela jurisdicional pleiteada (cf. Id. n. 11968998). 

Todavia, deixo de acolhê-lo tendo em vista a dicção do enunciado de n. 90 

do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo 

nosso) Não há se falar em necessidade de pericia grafotécnica para o 

deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a 

serem contrastadas são bastante semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Neste ínterim, compulsando os autos, inclusive analisando a 

defesa apresentada pelo promovido e documentos ali acostados vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé por parte da autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, o que dá ensejo à sua 

condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do Código de Processo Civil. 

Outrossim, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superadas as preliminares 

suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos 

principais que a parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas 

no valor de R$ 474,67, como prova certidão de restrição anexa aos autos. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Assim, 

havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos 

aos autos) a realização do negócio jurídico, demonstrando ser o 

promovente titular de uma linha telefônica, por meio do qual foram 

contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando, assim, a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ora, o 

promovido demonstra de forma eficiente que o promovente utilizava de 

forma REGULAR sua linha telefônica, juntando aos autos, inclusive o 

contrato de prestação de serviço que gerou o negocio jurídico entre as 

partes, , não havendo justificativa para que venha em juízo requerer a 

declaração de inexistência de débito sob o fundamento de que 

desconhece a relação jurídica travada com o réu. Sublinho, mais uma vez 

neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para 

analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legitima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, opino por 
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reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condenar ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 01 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000883-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Marco Antonio de Mello (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN SILVA PINTO (EXECUTADO)

IZAIAS VICENTE DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000883-83.2017.8.11.0055 Exequente: Marco Antonio de Mello e 

Outros. Executado: Carmen Silva Pinto e Outros. 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. 11147080). Neste contexto, houve intimação do exequente (cf. ID 

n. 14312065, 14312066, 14404385, 14404387), entretanto o prazo 

determinado transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 11953326). 

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, 27 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, 27 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FABIANE JACOVOZZI GUIDOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000326-62.2018.8.11.0055 Autora: Lilian Fabiane Jacovozzi 

Guidotti Ré: Vivo 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. 11849014). A parte autora devidamente intimada apresentou 

manifestação deficiente. Isso porque apenas juntou a primeira página de 

um contrato de locação, que não tem a assinatura da autora, sublinhe-se. 

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, 26 

de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-71.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARTINS ZOMPERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (ADVOGADO)

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCACIR DA MATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A (ADVOGADO)

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010798-71.2016.8.11.0055 Autora: Rafaela Martins Zompero 

Réu: Valcacir da Mata PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A propriedade de bens móveis é adquirida 

pela tradição do respectivo bem (cf. art. 1.267 do CC), sendo dispensável 

o efetivo registro no órgão público para sua demonstração. Razão pela 

qual acolho parcialmente a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva 

suscitada pelo réu em sua contestação, especificamente no tocante ao 
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pedido de obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, 

multas e débitos tributários para o nome do réu, uma vez que é 

incontroverso que o bem, registrado em nome da autora, foi vendido para 

terceiro ainda no ano de 2011, razão pela o atual proprietário do bem seria 

o legitimado passivo. Ademais, de acordo com depoimento das partes em 

audiência de instrução e julgamento, não houve divisão de bens após 

extinção da relação conjugal das partes, motivo pelo qual o referido bem 

seria vendido e o resultado da venda partilhado entre autora e réu. Daí 

dizer ser impossível transferir o bem em questão para o nome do réu 

porque nitidamente este não está na posse, tampouco é o proprietário do 

veículo. Entrementes, em relação ao pedido indenizatório e compensatório 

realizado pela autora é preciso reconhecer a presença de todas as 

condições da ação, uma vez que ao réu é atribuída a responsabilidade 

pelos danos morais e materiais decorrentes do evento danoso narrado. 

Portanto, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

síntese, a autora narra que conviveu com o réu e que durante a referida 

relação adquiriram o veículo FIAT SIENA FIRE, ano 2009/2010 por meio de 

financiamento bancário. Salienta que, ao fim do relacionamento, o réu ficou 

responsável pela venda do referido veículo para que as partes pudessem 

dividir o valor apurado. Neste contexto, informa que o réu realizou a venda 

do veículo para terceiros, mas que não lhe repassou sua quota parte. 

Ademais, informa que o réu entregou o veículo a terceiro que 

desapareceu, motivo pelo qual não foi realizada a transferência do 

veículo. Por fim, informa que atualmente existem débitos tributários e 

infrações administrativas pendentes, motivo pelo qual pleiteia obrigação de 

fazer consistente na transferência do veículo, das multas e débitos 

tributários para o nome do réu, bem como pretende reparação civil pelo 

montante da venda que não lhe foi repassado e compensação por danos 

morais que alega ter sofrido. O réu, ao seu turno, informa que realizou a 

venda do veículo e que repassou a parcela que cabia a autora, bem como 

ilustra que não possui responsabilidade pela transferência do veículo. Foi 

produzida a prova testemunhal nos autos, neste ato processual restou 

inequívoco que o referido bem seria vendido e o resultado pecuniário seria 

dividido entre as partes. A autora confirma que o veículo foi adquirido 

durante a constância da relação, que estava registrado em seu nome e 

que o réu ficou responsável pela venda. O réu ilustra que intermediou a 

venda do veículo para Sr. Rogério, que não entregou o recibo, e que este 

deveria regularizar a transferência 90 dias após o fato, porém 

desapareceu. Por fim, informa que recebeu o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) pela venda e que repassou a autora. Após detida análise dos 

autos é preciso reconhecer que inexiste razão a parte autora no presente 

caso. Explico: No tocante os pedidos indenizatório e compensatório 

realizados pela autora é preciso reconhecer a incidência de prejudicial de 

mérito (prescrição). Isso porque, de acordo com relatos da autora e do réu 

em audiência de instrução e julgamento, a referida venda do veículo 

ocorreu no início do ano de 2011, e o presente processo foi distribuído em 

31 de março de 2016, portanto encontra-se superado o prazo trienal 

insculpido no art. 206 § 3º, V do CC. Consigna-se que é inaplicável o 

prazo quinquenal previsto na legislação consumerista por não se tratar de 

relação de consumo, bem como não se aplica o prazo quinquenal previsto 

na legislação comum porque a pretensão da autora não tem por escoro 

instrumento público ou particular. Porém, mesmo que aplicado fosse, é 

possível verificar que a pretensão da autora também estaria fulminada 

pela prescrição, uma vez que o prazo prescricional quinquenal teria se 

findado no início do ano de 2016. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido indenizatório e o pedido compensatório 

realizado na inicial, ante a constatação da prescrição no presente caso. 

Ademais, no tocante a obrigação de fazer pleiteada, opino por reconhecer 

a ilegitimidade passiva do réu, na forma do artigo 485, inciso VI, e artigo 

51, § 1º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 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, 27 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012160-11.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ZANCANARO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT0013393A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8012160-11.2016.8.11.0055 Autor: Victor Hugo Zancanaro 

Queiroz Ré: Sony Brasil Ltda. e Outros PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por VICTOR HUGO 

ZANCANARO QUEIROZ em face de SONY BRASIL LTDA e TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade 

de dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 

segunda ré por ser incontroversa a relação de consumo direta entabulada 

entre o autor e esta. Explico, não há dúvidas de que o autor adquiriu o 

produto fabricado pela primeira ré em loja pertencente a segunda ré (cf. 

nota fiscal em ID n. 6372367). Assim, entendo que todas as rés estão 

inseridas na cadeia de fornecedores da presente relação consumerista e, 

por tal motivo, não há falar em ilegitimidade passiva. Outrossim, afasto a 

preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão 

da suposta necessidade de perícia técnica para resolução da contenda 

porque no presente caso é inequívoco que houve dano no aparelho 

causado pela inutilização das tampas que vedam as entradas do celular – 

dano causado pelo consumidor –, mas a causa de pedir se funda na 

alegada falta de informação adequada pelas fornecedoras em relação a 

necessidade do uso destas. Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e superadas as preliminares suscitadas, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista, inclusive no tocante a inversão do ônus da 

prova, na forma do art. 6º, inc. VIII do CDC. Em síntese, o autor narra que 

adquiriu o aparelho de celular usado e no prazo de garantia legal, 

fabricado pela primeira ré e comercializado pela segunda ré, e que ao 

utilizá-lo próximo à água este parou de funcionar. Salienta que o referido 

aparelho é comercializado como se a prova d’água fosse, e que por tal 

razão acreditou que poderia utilizá-lo sem maiores cuidados. Informa que 
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não existe informação adequada no manual técnico, motivo pelo qual a 

empresa ré teria violado o art. 31 do CDC. Diante dessas premissas, 

pleiteia a repetição simples dos valores pagos pelo produto, bem como 

compensação por danos de ordem moral. A primeira ré, em sua 

contestação, informa que o vício apresentado é de culpa exclusiva do 

consumidor, uma vez que este não tomou as precauções determinadas no 

manual técnico para utilização do produto na água, bem como aduz que 

inexistem danos morais e materiais a serem reparados no presente caso. 

A segunda ré, em sua peça contestatória apenas informa que não possui 

responsabilidade pelo evento narrado, especialmente porque os reparos 

em questão seriam da alçada da primeira ré. De igual modo, informa a 

inexistência de danos morais e materiais in casu. Neste cotejo analítico, 

entendo não assistir razão ao autor. Explico: É incontroverso que o autor 

utilizou o aparelho adquirido sem tê-lo vedado adequadamente, restando 

controverso apenas o dever informação quanto a utilização de peças de 

vedação. Em que pese o autor afirmar existir falha no referido dever, é 

inequívoco que este foi prestado a contento. Isso porque, de acordo com 

manual de utilização juntado pelo autor (cf. ID 6372379), há informação 

expressa e clara de que a proteção do aparelho na água dependia do 

adequado fechamento das tampas, inclusive há ressalva de que a 

garantia não cobriria eventuais danos se tal medida não fosse tomada. 

Portanto, entendo respeitada as diretrizes legais insculpidas no art. 31 do 

CDC. De mais a mais, é preciso salientar que ambas as rés atuaram 

diligentemente no presente caso, tanto em relação ao envio do produto 

para a assistência técnica, quanto na devolução motivada do produto sem 

conserto. Por fim, considerando que havia informação precisa a respeito 

da necessidade de vedação para fins de proteção contra água e poeira, é 

preciso reconhecer que o vício apresentado decorreu de culpa exclusiva 

do consumidor, na forma do art. 14 §3º, II do CDC. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julgo 

extinto o feito com julgamento de mérito. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018 ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN SILVA REZENDE (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001441-55.2017.8.11.0055 Autora: A. Escodeler – ME Ré: Kelvin 

Silva Rezende PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Afirma a parte autora que é credora do réu do montante de R$ 

799,00 (setecentos e noventa e nove reais), decorrentes de compras 

realizadas por esse último. Para tanto junto aos autos cópia dos 

comprovantes de compras. Por tal razão, requer a parte autora que seja 

julgado procedente o pedido da presente ação para condenar o réu ao 

pagamento quantia acima citada. O réu, ao seu turno, não controverte o 

débito, apenas aponta que está desempregado e impossibilitado de 

realizar o pagamento. Com efeito, após análise dos títulos de crédito 

apresentados aos autos, é preciso reconhecer a parcial procedência do 

pedido, pelo que é a parte autora credora de valores inadimplidos pelo réu, 

impondo-se o pagamento por parte deste, sob pena de enriquecimento 

sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO contido na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 799,00 

(setecentos e noventa e nove reais), acrescidos de juros de mora 

simples, a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da dívida. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

03 de março 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, 03 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011652-65.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA VICENTE (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)

 

Autos n. 8011652-65.2016.8.11.0055 Autor: JESSICA DA SILVA VICENTE 

Ré: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
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DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JESSICA DA SILVA VICENTE em face de BANCO BRADESCO 

S.A. Verifico que há, por parte da autora pedido de desistência da tutela 

jurisdicional pleiteada (cf. Id. n. 11913619). Todavia, deixo de acolhê-lo 

tendo em vista a dicção do enunciado de n. 90 do FONAJE, in verbis: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo nosso) Não há se falar em 

necessidade de pericia grafotécnica para o deslinde do caso em epígrafe, 

especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são bastante 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Neste ínterim, compulsando os autos, inclusive 

analisando a defesa apresentada pelo promovido e documentos ali 

acostados vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

por parte da autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, o 

que dá ensejo à sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do 

Código de Processo Civil. Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas nos valores de R$ 

894,35 (oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) e 

R$ 279,64 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos),, como prova certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em 

questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Assim, 

havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos 

aos autos) a realização do negócio jurídico, demonstrando ser a 

promovente titular de uma conta corrente aberta junto ao banco 

Reclamado, por meio do qual foram contraídos débitos, que restaram 

inadimplidos, ocasionando, assim, a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ora, o promovido demonstra de forma eficiente que a 

promovente utilizava de forma REGULAR sua conta corrente, não havendo 

justificativa para que venha em juízo requerer a declaração de inexistência 

de débito sob o fundamento de que desconhece a relação jurídica travada 

com o réu. Sublinho, mais uma vez neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé 

da parte autora e, por conseguinte, condenar ao pagamento de multa de 

5% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro nos 

artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011441-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Autos n. 8011441-29.2016.8.11.0055 Autor: José Francisco Silva Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 11922881), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14092535 e 14092536). O 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do FONAJE[1]), sendo a ausência 

da parte autora fundamento da extinção do feito sem julgamento de mérito 

(cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, 

da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no 

prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A 

renovação da ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos 

do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da 

Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 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, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000024-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO QUEROBINO XAVIER JUNIOR (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000024-67.2017.8.11.0055 Autora: Leite & Artero Ltda. – ME Ré: 

Antônio Querobino Xavier Junior PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte 

autora não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 11920750), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14092407, 

14092408, 14369646 e 14369648). O comparecimento pessoal da parte ou 

do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 

20 do FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da 

extinção do feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 

9.099/95). 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 

9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 07 de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 

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, 07 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AMARO DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001370-53.2017.8.11.0055 Autor: Flávio Amaro dos Santos 

Alves Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso, porque não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida no valor de 112,03 (cento e doze reais e três centavos), 

no dia 10 de fevereiro de 2016, como prova a certidão de restrição anexa 

aos autos (cf. ID n. 10675849). Todavia, o autor afirma peremptoriamente 

que desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, 

implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que o autor não realizou os pagamentos 

decorrentes do contrato de prestação de serviços firmados entre as 

partes. Neste caso, havendo a negativa de contratação (ou 

desconhecimento de débitos), cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação em 

11522778) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

devidamente assinado pelo autor – assinatura idêntica a dos documento 

de identidade juntado com petitório inicial, frise-se. Bem como juntou cópia 

de documentos e diversas faturas dos serviços prestados. Neste ponto, 

sublinha-se a desnecessidade da produção de prova pericial para 

verificação das assinaturas constante do documento juntado pela ré e os 

documentos juntados com a petição inicial porque são visivelmente 

semelhantes[5]. Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que 

o autor contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Bem 
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como demonstrou a origem dos débitos (serviços de telefonia móvel e 

internet). Portanto, as alegações de inexistência de contratação (ou 

desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. Neste contexto 

analítico, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O que implica dizer 

que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como 

ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por não ter sido juntado aos autos 

comprovante de pagamento do débito inscrito, legítima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Extingue-se 

o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000579-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000579-84.2017.8.11.0055 REQUERENTE: SERGIO DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: 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 ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC. Trata-se de ação indenizatória por danos morais 

ajuizada por Sergio da Silva Oliveira em face do Estado de Mato Grosso, 

em virtude de ter sido segregado indevidamente, visto que existia um 

mandado de prisão em aberto em seu nome. Aduz o requerente que no dia 

16.07.2017, no período vespertino, foi abordado pela polícia militar em uma 

blitz, momento em que os milicianos constataram uma ordem de prisão em 

aberto, assim, a polícia efetuou sua prisão e encaminhou-o para Delegacia 

de Polícia. Após todo o procedimento administrativo e comunicação da 

prisão ao Poder Judiciário, foi verificado que o processo criminal (código 

48586) no qual culminou no alusivo mandado de prisão encontrava-se 

arquivado em razão da extinção da punibilidade, com isso, a magistrada 

plantonista determinou a sua soltura. O Estado de Mato Grosso 

apresentou defesa de bloqueio, aduzindo, ausência dos requisitos 

caracterizadores do dever de indenizar. Analisando os elementos e as 

provas produzidas nos autos, entendo que não assiste razão a parte 

autora. Destaco que a responsabilidade civil do poder público é objetiva, 

nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos 

danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, 

cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o 

dano. Entretanto, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a 

Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a 

comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada 

na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado 

danoso, desse modo, tem-se que analisar se restou comprovada a 

conduta, o nexo causal, o dano, além da culpa ou dolo do Estado. Como 

dito acima, o requerente relatou ter sido preso pela polícia militar, pois 

encontrava-se em seu desfavor uma ordem de prisão expedida pelo Poder 

Judiciário, no entanto, tal ordem deveria ter sido baixada do sistema em 

decorrência da extinção da punibilidade do agente. Deste modo, a prova 

carreada aos autos não enseja suficiência probante do dano moral, pois 

somente demonstrou o mero aborrecimento, sem maiores repercussões, 

quer no sentido pessoal, sem humilhação exagerada e sem um sofrimento 

extraordinário, visto que os elementos trazidos levam a concluir que o 

requerente foi encaminhado à Delegacia de Polícia para realização de um 

procedimento de praxe, pois, existia uma mandado de prisão em aberto em 

seu nome Além do mais, o Requerente não ficou sequer 12 (doze) horas 

segregado, argumento que pode ser confirmado através dos relatos 

produzidos na exordial, bem como não há nos autos qualquer prova que 

demonstrem ter sido conduzido e permanecido algemado. Sendo assim, 

reconheço que toda a conduta dos agentes públicos foram efetuadas 

dentro do cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito, 

qual foi procedida sem excessos. Em caso análogo o Tribunal de Justiça 

deste Estado já se manifestou no mesmo sentido, veja-se: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. Verificado que o autor foi mantido na Delegacia de Polícia por 

curto período, enquanto aguardava a averiguação da validade, pelos 

policiais, de mandado de prisão contra ele expedido, por dívida de pensão 

alimentícia, não sendo submetido a vexame ou humilhação, inexiste o 

dever de indenizar. Mero transtorno ou aborrecimento que não se revela 
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suficiente à configuração do dano moral. Ausência de prova quanto aos 

efetivos danos que o autor aduz ter suportado, ônus que lhe competia. 

Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO IMPROVIDA” (Apelação 

Cível nº 70019645506, 10 Câmara Cível, Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz, julgado em 13/09/2007). “APELAÇÃO Indenização - 

Responsabilidade civil – Danos morais - Pedido de reparação por suposta 

prisão ilegal - Caracterização de erro judiciário - Mandado de prisão que 

não foi devidamente baixado do sistema PRODESP mesmo após dois anos 

da absolvição do apelado - Reconhecimento deste fato pela própria 

apelante - Ausência de comprovação dos requisitos ensejadores do dever 

de indenizar - Não comprovado dano/prejuízo moral - Não houve de fato 

prisão, mas simples averiguação (...) Recurso provido” (Apelação 

0004953-15.2012.8.26.0510, 6ª Câmara de Direito Público, Relatora: Silvia 

Meirelles, julgado 07/04/2014). O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

entende do mesmo modo. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS -OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE MANDADO 

PRISIONAL - DETENÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DO MANDADO - 

POSTERIOR LIBERAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL 

INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - A simples detenção para 

averiguação de mandado de prisão anteriormente expedido, ainda que já 

cumprida a pena que a ele deu origem, não gera o dever da Administração 

indenizar por erro judiciário, ainda mais quando não comprovado nos 

autos que a detenção se deu de forma arbitrária. (TJMG - Apelação Cível 

1.0327.14.000222-8/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 14/07/0016, publicação da súmula em 19/07/2016) 

Desta forma, o requerente não comprovou o dano moral descrito no artigo 

37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 927 do Código Civil, a fim de 

ensejar uma condenação em danos morais. Isto posto, com escoro no art. 

487, inciso I, do CPC, opino pela improcedência do pedido, a fim de 

condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por 

danos morais Sem 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. 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, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012142-87.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA BENIGNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

Autos n. 8012142-87.2016.8.11.0055 Autora: Pedrina Benigno Ré: Lugar 

Viagens e Turismo Ltda. – ME PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Em síntese, a autora propôs a presente ação visando obter 

compensação por danos morais decorrentes de negativa de embarque e 

tratamento desonroso por parte da preposta da empresa ré. Salienta que é 

tia do menor Davi Lucas Ventuoso Barbosa que a acompanhava no dia do 

embarque, que possui a guarda do menor porque este é filho de uma irmã 

que sofre de transtorno mental crônico (cf. ID n. 6372307). Aduz ter 

informado tal fato a preposta da ré, que se negou a compreender a 

situação e passou a proferir insultos em voz alta, acusando-a de “roubar 

a criança”. A ré, ao seu turno, ilustra que foi negado o embarque da 

autora com um menor, uma vez que aquela não portava os documentos 

exigidos legalmente, bem como afirma que inexistiu tratamento desonroso 

no presente caso, portanto não haveria falar em rebaixamento do 

patrimônio moral da autora. Analisado os documentos juntados e a prova 

produzida em audiência de instrução e julgamento é imperioso constar que 

assiste razão a autora. Explico: Não há dúvidas que a exigência feita pela 

preposta da empresa ré está em conformidade com a legislação aplicável 

ao ponto. Isso porque, de acordo com o art. 83 do ECA, nenhuma criança 

viajará desacompanhada sem expressa autorização dos pais, salvo as 

exceções definidas nos §§1º e 2º do citado artigo. Tal fato inclusive é de 

conhecimento da autora, conforme suas declarações em juízo e na 

petição inicial, porém a causa de pedir da presente demanda refere-se ao 

tratamento desonroso realizado pela preposta da empresa ré, que teria 

impedido o embarque da autora e sugerido em voz alta que ela estaria 

“roubando” a criança. Diante disso, foi produzida a prova testemunhal nos 

autos, e neste ato processual restou inequívoco que houve tratamento 

destemperado e desonroso por parte da preposta da empresa ré. 

Segundo a testemunha Crenis do Carmo Silva, que estava na rodoviária 

para embarcar durante o fato narrado na inicial, a preposta teria dito que a 

autora estaria “roubando a criança”, e que não permitiria que a autora 

embarcasse porque a “criança não era dela”. Já a testemunha Marcos 

Pereira da Silva, que estava na rodoviária durante o evento danoso, ilustra 

que a preposta não a advertiu educadamente sobre a documentação 

necessária e teria dito que a autora estaria “roubando a criança”, que ela 

seria uma “ladra”. Assim, é incontroverso que houve tratamento 

desproporcional e desarrazoado por parte da preposta da empresa ré. 

Portanto, tal situação superou - e muito - o que poderia ter chamado de 

“mero dissabor’”, especialmente porque tal situação foi presenciada por 

diversas pessoas. Portanto, é imprescindível é a procedência do pedido 

de compensação por danos morais, isso porque não se trata de mero 

transtorno ou simples aborrecimento a situação exposta nos autos. A falta 

de urbanidade da preposta, a falta de zelo e informação adequada à 

consumidora, somado a atuação grosseira, sem cortesia, desarrazoada 

da preposta da ré implicou em grande constrangimento a parte autora, 

situação que ofendeu sua dignidade[5]. A compensação pelos danos 

suportados 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. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, os sofrimentos passados 

pela autora, o caráter pedagógico e punitivo, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o valor R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de danos morais é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar 

de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir 

do arbitramento. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Raony Cristiano Berto Juiz 
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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, 28 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] O TJMT tem entendido que a acusação indevida de furto 

causa danos morais in re ipsa ao acusado. Tal orientação, mutatis 

mutandis, pode ser aplicada ao presente caso. Vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - ACUSAÇÃO DE FURTO DE COMBÚSTIVEL - 

ACUSAÇÃO INFUNDADA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO - 

VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR - CONSTRANGIMENTO 

DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” - DEVER 

DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença 

de improcedência proferida nos autos desta ação de indenização por 

dano moral. O constrangimento ilegal suportado pelo autor, que foi 

abordado pela Policia Rodoviária Federal para esclarecer a questão, 

restando comprovado pela própria ocorrência policial lavrada quando da 

chegada das partes à Delegacia de Policial e, em sendo indevida a 

acusação por parte de prepostos da ré de prática de furto de combustível, 

acarreta o dever de indenizar “in re ipsa”, restando comprovada a falha no 

serviço da empresa ré, que expondo injustamente o autor à situação 

humilhante e vexatória nos termos do art. 14 do CDC; praticou ato ilícito 

que ensejou a ofensa à honra do apelante. Nos termos do art. 187 do 

Código Civil, comete ato ilícito, passível de reparação, o titular de um direito 

que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Na indenização 

a título de dano moral necessário que se observe os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, caso em que se o valor estabelecido 

apresenta-se em descompasso com os aludidos preceitos, necessária 

sua redução, inclusive como forma de evitar o enriquecimento sem causa 

de uma das partes.(Ap 19644/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, 

Publicado no DJE 20/06/2017)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-62.2017.8.11.0055
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001350-62.2017.8.11.0055 Reclamante: CLAUDINEI ANTONIO MALACO 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Inicialmente é importante explanar 

que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Destaca-se que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado os mandamentos contidos no Código 

de Defesa do Consumidor. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS em que alega a 

Reclamante que lhe foi cobrado pela promovida um valor abusivo na monta 

de R$ 746,26(setecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos 

de um suposto desvio, referente a um braço de energia que foi instalado 

pelo funcionário da SINFRA e jamais questionado pelo autor. Afirma não 

ter praticado nenhuma anormalidade com o intuito de obter energia sem 

pagar por ela, ingressou com a presente ação, alegando ter sofrido 

prejuízos extrapatrimoniais com este fato, motivo pelo qual pugnou pela 

condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00, declaração de inexistência da cobrança 

discutida nestes autos e repetição de indébito do valor de R$ 746,26. Em 

contestação a parte Reclamada requer preliminarmente seja reconhecida a 

incompetência do juizado especial para o julgamento da demanda e no 

mérito a improcedência da ação sob o argumento de que por ocasião de 

uma inspeção realizada no dia 21/07/2017, verificou a concessionária que 

o EQUIPAMENTO APRESENTAVA DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE 

ENTRADA, razão pela qual seria a cobrança devida. Afirma ademais que a 

REQUERIDA ESTÁ AUTORIZADA A PROCEDER À COMPENSAÇÃO DO 

FATURAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, MESMO QUE A ANOMALIA 

NÃO TENHA SIDO CAUSADA PELO CONSUMIDOR. Inicialmente, OPINO 

pelo não acolhimento da preliminar de Incompetência do Juizado Especial 

Cível, por não vislumbrar no caso em tela complexidade suficiente para 

afastar o trâmite da ação segundo o rito da Lei 9.099/1995. Superada a 

preliminar, presentes os pressupostos processuais de existência e 

validade do processo e as condições do exercício regular do direito de 

ação, passo a análise do mérito. Analisando o conjunto probatório 

elencado nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a 

parte Reclamada não obteve êxito em comprovar ser licita a cobrança no 

valor de R$746,26, proveniente de uma recuperação de receita, sob a 

alegação de o EQUIPAMENTO APRESENTAVA DESVIO DE ENERGIA NO 

RAMAL DE ENTRADA, FAZENDO COM QUE NÃO FOSSE REGISTRADA A 

TOTALIDADE DO PRODUTO CONSUMIDO NO LOCAL. A jurisprudência traz 

que a prova da irregularidade tem que ser inequívoca, o que não vislumbro 

no caso em comento, pois apesar da irregularidade encontrada não há o 

liame entre a irregularidade e eventual vantagem por parte do promovente, 

vejamos: AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA 

ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE. Não havendo prova 

inequívoca de irregularidade, bem como de alteração significativa no 

padrão de consumo do usuário de energia elétrica, em prejuízo da 

concessionária, é inexigível a fatura de recuperação de valores 

supostamente não medidos. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70066478389, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 08/10/2015). (TJ-RS - AGV: 

70066478389 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 

08/10/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 14/10/2015) Assim, no que tange ao pedido de 

adequação da cobrança de fatura indevida, entendo pela procedência, 

restando claro que a fatura questionada deve ser cancelada. Nesse 

sentido a jurisprudência: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO 

DE FATURAS DE CONSUMO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DA 

COBRANÇA AUTORIZADA, DE ACORDO COM A MÉDIA HISTÓRICA DE 

CONSUMO APRESENTADA. DÚVIDA DIRIMIDA EM PROL DO CONSUMIDOR. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. Insurge-se a autora 

quanto à cobrança incompatível com a medição usual de sua unidade 
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consumidora. Prova documental suficiente a apontar à disparidade na 

medição relativa ao mês de julho e agosto de 2012, evidenciando a 

verossimilhança da alegação, e que, associada à hipossuficiência da 

parte consumidora, conduz à desconstituição do débito respectivo. Exame 

técnico realizado no hidrômetro, de outra parte, que apresentou conclusão 

incompatível com a correção esperada do aparelho, pois consignado que 

"foi reprovado no ensaio de erro de indicação na vazão mínima" e que 

"não satisfaz as condições mínimas aplicáveis à verificação por 

solicitação do usuário (...)", fl. 34, não suportando, pois, a versão 

defensiva. Dano moral configurado, tendo em vista a inscrição negativa do 

nome do demandante, que se mostra indevida, uma vez que o valor é 

decorrente de fatura de água com valor superior ao efetivamente devido. 

Quantum arbitrado na sentença que comporta manutenção, porquanto 

estabelecido em patamar, inclusive, inferior aos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis, em casos análogos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004547394, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 04/09/2013) APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EXORBITANTE CORRESPONDENTE A UM MÊS 

DE CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA ERRO DE LEITURA E 

CONSEQUENTE COBRANÇA ILEGAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Incidência do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC. É indiscutível a incidência da lei consumeirista em 

situações como a dos autos, pois incontroversa a relação de consumo 

entre as partes, a teor dos artigos 1º, 2°, 3º e parágrafos, da Lei nº 

8.078/90. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária 

prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do 

serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo 

diploma legal. Ausente qualquer prova nos autos acerca de algum motivo 

plausível a justificar a elevação desproporcional de consumo de energia 

elétrica na residência da autora, é de ser mantida a determinação de 

devolução em dobro do valor pago indevidamente. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70064542871, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, 

Julgado em 10/09/2015). Configurada a falha na prestação do serviço 

entendo que esta se mostrou apta a ensejar a reparação e compensação 

pelos danos sofridos pelo Reclamante, conforme disposto no artigo 6º, VI 

do Código de defesa do consumidor. Ressalte-se que a responsabilidade 

da Reclamada é a objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim 

dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 

Por tal razão no que tange ao pedido de danos morais, entendo pela 

procedência, pois as tentativas do consumidor em solucionar a questão 

em seara administrativa geraram mágoa e transtornos que não são 

confundíveis com o mero aborrecimento do cotidiano. No entanto, para a 

fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades 

de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a 

gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição 

socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o 

necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da 

parte moralmente lesada. Nesse sentido a jurisprudência: CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO. VALOR 

EXORBITANTE. REDUÇÃO DA COBRANÇA AUTORIZADA, DE ACORDO 

COM A MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO APRESENTADA. DÚVIDA 

DIRIMIDA EM PROL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MANTIDO. Insurge-se a autora quanto à cobrança incompatível 

com a medição usual de sua unidade consumidora. Prova documental 

suficiente a apontar à disparidade na medição relativa ao mês de julho e 

agosto de 2012, evidenciando a verossimilhança da alegação, e que, 

associada à hipossuficiência da parte consumidora, conduz à 

desconstituição do débito respectivo. Exame técnico realizado no 

hidrômetro, de outra parte, que apresentou conclusão incompatível com a 

correção esperada do aparelho, pois consignado que "foi reprovado no 

ensaio de erro de indicação na vazão mínima" e que "não satisfaz as 

condições mínimas aplicáveis à verificação por solicitação do usuário 

(...)", fl. 34, não suportando, pois, a versão defensiva. Dano moral 

configurado, tendo em vista a inscrição negativa do nome do demandante, 

que se mostra indevida, uma vez que o valor é decorrente de fatura de 

água com valor superior ao efetivamente devido. Quantum arbitrado na 

sentença que comporta manutenção, porquanto estabelecido em patamar, 

inclusive, inferior aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais 

Cíveis, em casos análogos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004547394, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 04/09/2013) APELAÇÃO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

EXORBITANTE CORRESPONDENTE A UM MÊS DE CONSUMO. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA ERRO DE LEITURA E CONSEQUENTE 

COBRANÇA ILEGAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Incidência do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC. É indiscutível a incidência da lei consumeirista em 

situações como a dos autos, pois incontroversa a relação de consumo 

entre as partes, a teor dos artigos 1º, 2°, 3º e parágrafos, da Lei nº 

8.078/90. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária 

prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do 

serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo 

diploma legal. Ausente qualquer prova nos autos acerca de algum motivo 

plausível a justificar a elevação desproporcional de consumo de energia 

elétrica na residência da autora, é de ser mantida a determinação de 

devolução em dobro do valor pago indevidamente. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70064542871, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, 

Julgado em 10/09/2015) À vista de tais critérios, bem como, atenta aos 

patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, inclusive, 

levando-se em conta o entendimento da Turma Recursal Única deste 

Estado entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral 

a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial para: A) Declarar inexigível a Fatura de Recuperação de Energia no 

valor de R$ 746,26, tornando a cobrança relativa a recuperação de receita 

indevida e inexistente; B) Condenar a ré a restituir, em dobro, o valor de 

R$ 746,26, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do 

desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. C) 

Condenar a ré ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ao pagamento ao autor CLAUDINEI ANTONIO MALACO, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, 

pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ); Com espeque no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. KARLA PALOMA 

BUSATO Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

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, 27 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INACIO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000975-61.2017.8.11.0055 Autor: MARLENE INACIO DA SILVA Ré: 

BANCO ITAUCARD S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, acolhida a 

preliminar suscitada pela segunda ré, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso posto resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por existir relação 

de consumo entre as partes, necessário é inverter-se o ônus da prova, 

com fundamento no 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois 

presentes os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência em relação 

ao reclamante. Vejamos: A autora afirma, em síntese, que possuía um 

cartão de crédito ITAUCARD PROGRAMADO VS, com um limite de crédito 

de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), o qual convencionou com a 

Ré um contrato de débito automático em sua conta corrente 26285-9, 

agência 1360. Afirma que ao efetuar uma compra parcelada se 

surpreendeu com os valores das parcelas pois entendeu se tratar de 

juros abusivos, motivo pelo qual a autora procurou o banco e solicitou uma 

fatura com a totalidade dos lançamentos para quitação, que somou um 

valor de 284,09 (duzentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) 

devidamente pago no dia 21/08/2012. Feito isso, a autora informa ter 

exigido o cancelamento do Cartão de Crédito neste mesmo dia conforme 

protocolo nº.2012.1939.6540.30.000. Alega, no entanto, que ao tentar 

realizar uma compra no comercio local foi surpreendida com a informação 

de que havia uma negativação em seu nome, promovida pelo Banco Réu 

referente ao cartão de crédito em questão. Sendo assim, ajuizou a 

presente ação pleiteando a indenização pelos supostos danos morais 

suportados, bem como a declaração de inexistência do débito.. Diante 

dessa negativa, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída 

em nome do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. A ré, em sua contestação afirma que o 

pagamento realizado pela parte autora em 21/08/2012 foi processado 

dentro do prazo de até 5 dias úteis previsto em contrato, conforme 

demonstrado na fatura seguinte, com vencimento em 15/09/2012, portanto, 

não há que se falar em ato ilícito, e sim em exercício regular do direito de 

cobrar por dívida não paga. Afirma que não há que se falar em reparação 

do dano material, haja vista a inexistência de defeito. Tampouco houve 

má-fé a justificar eventual repetição de indébito em dobro, conforme 

exigido no parágrafo único do artigo 42 do CDC. Impugna o quantum 

indenizatório pretendido e requer a improcedência da ação. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, reputo assistir parcial razão ao autor. Uma vez 

invertido o ônus probatório caberia a ré demonstrar que a cobrança 

efetuada era devida e que o cancelamento do cartão de crédito não se 

deu em virtude de débitos. Ainda, não há qualquer impugnação a alegação 

autoral de que esteve com sua gerente para efetuar a quitação total do 

saldo devido no cartão de crédito em comento e que este não se 

concretizou por culpa da autora. Nos autos, restou incontroversa a 

ausência de utilização do cartão de crédito desde 2012, quando da 

solicitação de cancelamento do mesmo, fazendo com que o 

consumidor/autor presumisse o cancelamento e, com isso, impossibilitado 

a incidência de tarifas de manutenção e encargos moratórios. Quanto ao 

tema, a jurisprudência: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. RECURSO DA RÉ ADSTRITO AO AFASTAMENTO DOS DANOS 

MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE APÓS O 

CANCELAMENTO DO CARTÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$9.370,00, QUE NÃO 

COMPORTA REDUÇÃO, POIS ESTÁ DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007366834, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/02/2018) Nestes 

termos, diante da falha na prestação dos serviços por parte do banco 

requerido, indevida se mostra a inscrição negativa realizada em nome da 

autora ensejando a cobrança no valor de R$ 550,00, porquanto os valores 

decorrem, como já mencionado, de valores cobrados sobre cartão de 

crédito que deveria ter sido cancelado em 2012. No que tange ao pleito de 

indenização por danos morais, tenho que o fato de ter ocorrido a inscrição 

indevida, fato incontroverso nos autos, por si só, já é capaz de gerar dano 

à reputação e ao nome da parte autora. Saliento que a prova do referido 

dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro 

atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, a exemplo da imagem, da 

honra, da privacidade, da autoestima, tornando-se extremamente difícil a 

prova da efetiva lesão. Por tal razão, entendo ser dispensável a 

demonstração em juízo dessa espécie de dano moral (in re ipsa), sendo 

descabida a alegação do banco réu quanto à ausência de prova nos 

autos acerca dos danos sofridos pela autora, vez que presumíveis. 

Quanto à quantificação do dano, cabe ao julgador, de acordo com seu 

prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade 

econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de quantum 

indenizatório. Neste, interferem o ambiente de interação social dos 

sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais 

como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos jurídicos e 

econômicos. Nesse diapasão, considerando-se as circunstâncias do 

caso, de lesão aos direitos da personalidade deste (especialmente à sua 

imagem e nome), a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela reclamada é justo. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar inexistente e inexigível de todo e qualquer débito 

referente ao cartão de crédito indicado nestes autos; b) Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso – inscrição indevida e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ). Extingue-se o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000627-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 
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melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 9 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE RIBEIRO ANTUNES (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001307-28.2017.8.11.0055 Autora: JUCILENE RIBEIRO ANTUNES 

Ré: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JUCILENE RIBEIRO ANTUNES em face de BANCO BRADESCO S.A. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas referente ao 

contrato nº 013915171000005EC, com data de inscrição datado de 

26/08/2016, valor R$ 255,10, como prova certidão de restrição anexa aos 

autos. A autora alega ser totalmente indevida referida restrição uma vez 

que nunca teve DEBITO inadimplido com o BANCO BRADESCO S/A. 

Requerendo, assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, 

afirma que a autora é titular de uma conta corrente aberta junto ao banco 

Reclamado, por meio da qual celebrou 02 (dois) empréstimos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando, assim, a inscrição do seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

bem como o inadimplemento por parte da autora, vez que juntou o contrato 

de abertura de conta com a a assinatura da autora, extrato bancário que 

demonstra ter a autora realizado o empréstimo que gerou a restrição, bem 

como seu inadimplemento junto ao banco reclamado, método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. A priori não há se falar em necessidade de pericia grafotécnica 

para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são bastante semelhantes e, os demais 

documentos juntados pelo banco corroboram com a comprovação da 

relação comercial entre as partes tal como a DECLARAÇÃO DA 

EMPREGADORA QUANDO DA ABERTURA DA CONTA CORRENTE, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DOCUMENTO DE ABERTURA DE CONTA 

CORRENTE. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. 

do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Entendo que havendo contrato firmado entre as 

partes, falacioso se mostra a legação da autora de que desconhece o 

débito, assim, estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

01 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 

136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 
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celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000882-98.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ADALTON ALVES 

DE SOUZA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

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 1 - Revelia In casu, restou caracterizada a revelia do 

Departamento Estadual de Trânsito e do Estado de Mato Grosso, ante a 

ausência à audiência conciliatória, apesar de devidamente citados e 

intimados. O artigo 20 da Lei nº 9.099/95 preleciona 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.” 

Conveniente transcrever o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 que dispõe: 

“Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 

1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.” Contudo, não são aplicados os 

efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, tendo em vista a 

indisponibilidade dos direitos do ente estatal. 2 – Ilegitimidade Passiva 

Suscita a reclamada, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam 

sob o fundamento de os tributos lançados são de competência da 

Secretaria de Fazenda deste Estado, ou seja, é de direito do Estado de 

Mato Grosso, com isso, apenas essa pessoa jurídica pode extinguir ou 

renunciá-los. Não vejo com prosperar tal argumento, uma vez que o 

requerente pleiteia o cancelamento das cobranças referente as taxas de 

licenciamento e seguro DPVAT do veículo Caminhão M. BENZ/L 1118, 

placa GLS 2244, Renavam 00122092120, chassi  nº 

9BM344023KB844280, 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. Posto isso, passo a 

analisar o mérito da causa. Mérito. Segundo consta na petição inicial, a 

parte autora efetuou a venda do veículo caminhão marca/modelo 

326399-M.BENZ/L 1118 (Nacional), Placa: GLS-2244, Renavam: 

122092120, para o senhor Junio César Nobrega, entretanto não efetivou a 

transferência de propriedade junto ao órgão competente, ora reclamada. 

Posteriormente, o veículo descrito foi apreendido e o juízo de Campo 

Verde decretou o seu perdimento em favor da União, em razão de ter 

ficado nítido a sua utilização na prática ilícita de tráfico de drogas, nos 

termos dos artigos 62 e 63 da Lei nº. 10.343/06. O requerente relata 

também, que tentou proceder a baixa do veículo automotor, contudo, tal 

tentativa restou infrutífera, ante a necessidade da apresentação de certas 

peças ou partes do veículo como um dos requisitos constantes na 

legislação afeita à matéria. Aduz ainda, a sua impossibilidade de 

apresentação, bem como de obtê-las, pois o veículo foi leiloado para 

desmanche. Assim, requer a declaração de inexistência dos lançamentos 

de seguro DPVAT e licenciamento de veículos no período de 2013 a 2017, 

no valor de R$ 811,76 (oitocentos e onze reais e setenta e seis centavos), 

bem como seja determinado a baixa do registro do veículo. Considerando 

os fatos relatados e as provas apresentadas, tenho como fisicamente 

impossível o requerente cumprir com as exigências dispostas legislação 

vigente, para fins de proceder à requisição de baixa administrativa, haja 

vista que que o veículo já se encontra desmanchado, não restando outra 

alternativa senão o juízo de procedência da ação, pelo que é imperativo 

impedir a continuação de lançamentos de tributos em desfavor do 

requerente. Nesse sentido: VEÍCULO. PERDA TOTAL. BAIXA DEFINITIVA. 

ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É dever 

do proprietário requerer a baixa do registro de veículo irrecuperável ou 

definitivamente desmontado, apresentando as partes do chassi que 

contém o registro VIN e suas placas. Artigos 126 e 240 do Código de 

Trânsito Brasileiro e Resolução nº 11/98 do CONTRAN. Hipótese em que o 

proprietário, após a destruição do veículo, vendeu-o para um ferro-velho 

sem antes remover a numeração do chassi. 2. Por força do princípio da 

causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu 

causa à demanda. Recurso provido em parte. (Apelação Cível Nº 

70030876379, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 11/12/2009) 

Outrossim, era dever do Departamento Estadual de Trânsito proceder a 

baixa do registro do veículo no momento que procedeu a sua alienação. 

Portanto, conclui-se que o requerente efetivamente não está mais na 

posse do veículo descrito na exordial, uma vez que o mesmo foi vendido 

no ano de 2010 e, posteriormente, foi alienado a terceiro para desmanche, 

não podendo o requerente continuar a ser proprietário de um veículo que 

já não existe mais, motivo pelo qual a procedência é medida que se impõe. 

Isto posto, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela 

procedência do pedido, a fim de declarar a inexistência dos lançamentos 

de seguro DPVAT e Licenciamento do veículo caminhão marca/modelo 

326399-M.BENZ/L 1118 (Nacional), Placa: GLS-2244, Renavam: 

122092120, no período de 2013 a 2017, bem como determinar que a 

requerida proceda a baixa definitiva do registro do veículo, 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. 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, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011479-75.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DENIZE KOTTWITTZ (EXECUTADO)

 

Autos n. 8011479-75.2015.8.11.0055 Exequente: Douglas Liria Fernandes 

Executada: Marcia Denize Kottwittz 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 apresentar 

manifestação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito 

(cf. ID n. 11395986). Neste contexto, houve intimação do exequente (cf. ID 

n. 14323366 e 14484098), entretanto o prazo determinado transcorreu in 

albis (cf. certidão em ID n. 11763782). 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 
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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, 16 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, 16 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001254-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BERNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001254-47.2017.8.11.0055 Autor: Wilson Bernini Réu: Banco do 

Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminar a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Em síntese, o autor narra que no processo n. 

2029-46.1998.811.0055 (cód. 6513), em trâmite perante a 3ª Vara Cível 

desta Comarca, foi determinado o bloqueio pelo Sistema Bacenjud em suas 

contas, tendo sido bloqueada a importância de R$ 1.368,01 (mil trezentos 

e sessenta e oito reais e um centavo). Entrementes, ilustra que a empresa 

ré levou o juízo a erro, uma vez que teria solicitada a medida quando já 

tinha conhecimento de que o autor teria sido excluído da lide (cf. decisão 

em embargos à execução exarada em 21 de fevereiro de 2011 nos autos 

supramencionados). Diante desse fato, pleiteia a repetição em dobro do 

indébito e compensação por danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

informa que não possui nenhuma responsabilidade no presente caso 

porque o ato de constrição foi determinado pelo Poder Judiciário – a quem 

competia a análise do pedido. Bem como informa que a constrição possui 

natureza de mero aborrecimento. Pois bem. É incontroverso nos presentes 

autos que houve bloqueio indevido de valores inseridos em conta corrente 

do autor, bem como que o referido equívoco foi devidamente regularizado, 

restando apenas apurar se tal fato é de responsabilidade da empresa ré. 

É inequívoco que a constrição de valores pelo Sistema do Bacenjud é 

medida determinada pelo Poder Judiciário em sua atividade precípua (tem 

natureza jurisdicional, portanto) e, por tal razão, a ré não poderia ter 

realizado mais do que o requerimento em juízo para sua ocorrência. De 

mais a mais, não há dúvidas de que houve requerimento por parte da ré 

nesse sentido – fato que levou o juízo a erro – mas, não há nenhum indício 

de má-fé no presente caso, apenas equívoco procedimental. É dizer: a 

conduta da empresa ré consistente na realização de requerimento de 

penhora online, embora tenha ocasionado transtornos ao autor, não 

constituiu ato ilícito. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – PENHORA ONLINE REALIZADA NO FEITO EXECUTIVO – 

CONDUTA CHANCELADA PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE – DANO EXTRAPATRIMONIAL – INOCORRÊNCIA – HONRA 

OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conduta da parte em 

requerer a penhora online, ainda que em um primeiro momento, fora 

devidamente chancelada pelo Poder Judiciário, não constitui ato ilícito, 

mormente pelo fato de não restar evidenciado nenhum indício de má-fé. 

[...](Ap 111718/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 06/11/2017) (grifo nosso). Por fim, consigno que meros 

erros procedimentais não constituem, por si só, reponsabilidade civil do 

estado, para tanto é preciso a demonstração de dolo ou fraude. Nesse 

sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – ATO JURISDICIONAL – 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

DOLO OU FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – 

RECURSO PROVIDO. A responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6o 

da CRF, não se aplica ao ato judicial em questão, haja vista que eventuais 

falhas do Juiz, ainda que culposas, não geram, por si só, responsabilidade 

civil, uma vez que o dano indenizável deve advir de dolo ou fraude, e não, 

de eventual equívoco ou indução a erro. (Ap 120787/2015, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

28/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Neste ínterim, com fulcro no art. 

6º da Lei 9.099/95, entendo que a ré não praticou qualquer ato ilícito, 

portanto não é responsável pelos danos decorrentes da penhora online 

indevida. Neste diapasão, medida que se impõe é a improcedência dos 

pedidos realizados pelo autor. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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Autos n. 1001602-65.2017.8.11.0055 Autor: Renato Ferreira de Souza 

Réu: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

autor requereu a desistência do feito (cf. ID n. 11992662). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. 3. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 01 de março 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, 01 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EGIDIO FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000145-95.2017.8.11.0055 Autor (a): Sergio França Réu: José 

Egídio Ferreira Silva PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, afasto a preliminar de 

ilegitimidade ativa suscitada pela ré, uma vez que a propriedade de bens 

móveis é adquirida pela tradição do respectivo bem (cf. art. 1.267 do CC), 

sendo dispensável o efetivo registro no órgão público para sua 

demonstração. E, por existir orçamento realizado em nome do autor e 

boletim de ocorrência por ele comunicado (cf. ID n. 7286928 e 7286927) é 

possível presumir que o autor, de fato, era o proprietário do bem avariado. 

As demais preliminares foram afastadas pelo ilustre magistrado em 

audiência de instrução e julgamento (cf. ID n. 10622064). Ademais, 

presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, e 

inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Pois bem. O 

autor afirma que estava trafegando pela Rua Euclides Geraldo de 

Medeiros (13), quando ao passar pela Rua Francisco Ferreira Ramos (20) 

foi atingido pelo veiculo de propriedade do réu (conduzido por sua 

esposa). Salienta que estava trafegando pela rua preferencial e que a 

responsabilidade pelo evento danoso é do réu, por tal motivo pleiteia a 

reparação pelos danos morais e materiais sofridos. O réu, ao seu turno, 

não controverte os fatos – porém salienta que a culpa pelo evento é 

exclusiva do autor, que estava trafegando com velocidade acima da 

permitida, bem como impugna o valor dos orçamentos realizados pelo 

autor. Foram colhidos os depoimentos do autor e do réu, tendo o segundo 

informado que a condutora do veículo envolvido no sinistro era sua 

ex-esposa, que o carro em questão era da propriedade desta, que na data 

dos fatos a citada condutora não viu a motocicleta na faixa preferencial, e 

que esta possui visão monocular. Já o primeiro, ao seu turno, informa que 

a condutora supramencionada atravessou a via preferencial e causou o 

acidente, bem como que afirma ter trafegado com velocidade entre 60 e 65 

km/h. Diante do exposto, entendo parcialmente procedente o pedido da 

inicial. Embora o réu ilustre que o veículo em questão não era de sua 

propriedade, não trouxe aos autos nenhuma prova deste fato (prova de 

sua alçada e de facílima frise-se), portanto, na forma do art. 373, II do 

CPC, descumpriu seu ônus probatório correlato. Não há dúvidas de que a 

condutora do veículo Pálio (Placas DHY 4248), de propriedade do autor, 

atravessou a faixa preferencial e causou o acidente. E, considerando a 

responsabilidade do proprietário do veículo[5], na forma do art. 186 c/c art. 

927 do CC, necessário é que o réu repare os danos suportados pelos 

autores. Entrementes, considerando que o autor informa que trafegava 

com velocidade entre 60 e 65 km/h, quando do acidente de transito, 

necessário reconhecer sua culpa concorrente, uma vez que a velocidade 

permitida para a citada via é de 40 km/h – por se tratar de via coletora, na 

forma do art. 61, §º “c” do CTB. É dizer, o tráfego acima da velocidade 

máxima permitida legalmente contribuiu para o evento danoso em questão, 

possuindo o autor responsabilidade por parcela do evento danoso. Assim, 

entendo que o réu deve indenizar o autor em cinquenta por cento dos 

danos materiais narrados na petição inicial[6]. O autor demonstra que os 

gastos do conserto de sua motocicleta perfizeram a monta de 4.525,57 

(quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), 

conforme orçamentos anexos a petição inicial. Assim, com fulcro no art. 

6º da Lei 9.099/95 e com base nas premissas supramencionadas, deve a 

parte ré ser condenada a indenizar o autor no importe de R$ 2.262,78 

(dois mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos). 

Sublinho que, ao contrário do que ilustra o réu, o autor juntou aos autos 

orçamento com descrição de todos os itens utilizados no conserto da 

motocicleta avariada. Assim, caso quisesse o réu impugnar o valor 

individual de cada item bastaria realizar outros orçamentos e anexar aos 

autos, fazendo prova modificativa do direito alegado pelos autores (na 

forma do art. 373, II do CPC). Noutro diapasão, entendo improcedente o 

pedido de indenização por danos morais, uma vez que inexiste qualquer 

demonstração de que tenha havido qualquer vulneração de direito da 

personalidade no presente caso. Explico, embora o acidente de transito 

tenha causado prejuízos materiais, não há qualquer prova de que a 

conduta do réu tenha causado danos afetos ao patrimônio moral do autor. 

Neste sentido é o entendimento da E. Turma Recursal Única do Estado do 

Mato Grosso: [...] A mera colisão sem maiores implicações é mero 

aborrecimento na vida civil de qualquer pessoa, porém, sem implicações a 

gerar o abalo na honra subjetiva de alguém, devendo ocorrer a extirpação 

do mesmo da sentença condenatória. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 1267/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 

28/03/2014) [...] A ocorrência de acidente automobilístico, embora cause 

transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o 

direito a indenização a título de dano moral. (RI 268/2013, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013) Portanto, considerando inexistir 

nos autos provas de que tenha havido descaso, mau tratamento, 

humilhação, lesões corporais graves, omissão de socorro etc., a 

descrição do fato dada pelo autor denota no máximo um incomodo e um 

correlato prejuízo por ele sofridos. Neste contexto, reputo inexistir dano 

moral a ser compensado no presente caso, razão pela qual necessária é 

a improcedência da demanda, nesse ponto. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 247 de 568



Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, para 

condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.262,78 (dois mil duzentos 

e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), acrescidos de juros de 

mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do pagamento do conserto. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 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] [...] Havendo culpa do condutor do veículo na causa do 

acidente, reconhece-se também a responsabilidade civil do proprietário do 

mesmo, devendo, pois, responder solidariamente pela reparação do dano 

como criador do risco para seus semelhantes. Precedentes do STJ (REsp 

577.902/DF). [...] (Ap 109367/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

13/12/2017) (grifo nosso). [6] [...] Reconhecida culpa concorrente compete 

condenar solidariamente a arcarem com 50% dos prejuízos materiais 

comprovados pela sua contraparte. (Ap 177449/2016, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLTRAMARI SPONCHIADO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BORTOLOZZO GUELLA OAB - PR46978 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001459-76.2017.8.11.0055 Autor: Marcia Oltramari Sponchiado 

e Outro Ré: Azul Linhas Aéreas S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório: Dispensado, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentação: Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca a 

inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual 

defiro por verificar a hipossuficiência da parte autora no presente caso. 

Pois bem, os autores pleiteiam compensação pecuniária pelos danos 

morais decorrentes do atraso na partida do voo de ida, situação que 

implicou em atraso de mais de quatro horas do programado. Alegam que 

contrataram os serviços de transporte aéreo fornecido pela ré, com saída 

de Curitiba/PR às 19h20m, no dia 24 de setembro de 2017 e chegada em 

Cuiabá às 20h30m, do mesmo dia (cf. bilhetes aéreos anexos à petição 

inicial em ID n. 10869070). Entretanto, ilustram que em decorrência de 

problemas técnicos o voo supramencionado atrasou, razão pela qual 

apenas chegaram no destino final às 00h40m do dia seguinte. Diante do 

citado atraso, os autores afirmam ter sofrido danos de ordem moral e 

material. A ré, ao seu turno, não controverte o atraso narrado pelos 

autores, apenas afirma que tal fato decorreu de “manutenção na porta de 

carga”, que causou efeito cascata, e, portanto, haveria causa excludente 

de responsabilidade. Ilustra que os autores foram reacomodados no voo 

seguinte. Por fim, ilustra ter fornecido “voucher” para alimentação. Em que 

pesem as alegações da ré, reputo existir parcial razão aos autores. De 

fato, os documentos juntados na inicial confirmam a versão dos autores 

de que houve atraso na saída do transporte, o que acarretou o atraso de 

mais de quatro horas em relação ao horário previsto de chegada ao 

destino final. O que se verifica é que a ré deixou de cumprir o contrato de 

transporte na forma inicialmente estipulada, de modo injustificado, porque 

a atraso por motivos operacionais é fato fortuito interno da atividade, que 

não exclui sua responsabilidade[5]. Neste sentido, colhem-se as decisões 

abaixo transcritas: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS- EMPRESA AÉREA- CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE 

VOO - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA - NÃO 

COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS -CONFIGURAÇÃO - VALOR - DENTRO 

DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

JUROS DE MORA- DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. 

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 

14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em 

virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do 

mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui 

cancelamento de voo se não comprova os fatos alegados no sentido de 

que houve alteração da malha aérea por fato de terceiro, tem-se por 

devida reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Os 

juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso a teor do 

disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 24084/2016, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 

24/05/2016) (grifo nosso). RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA 

COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – 

DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por 

parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível 

indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos 

causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso 

na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o 

enriquecimento injustificado. (Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 248 de 568



29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO – IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CARACTERIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO 

– RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE 

COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A empresa transportadora está adstrita ao cumprimento de 

suas obrigações contratuais. Se da inobservância desse dever 

sobrevieram transtornos ao passageiro, torna-se cabível a indenização. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de 

terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, o que não 

ocorreu na hipótese. Ao realizar o serviço para qual se prestou, a 

empresa de transporte aéreo assume os riscos inerentes às falhas do 

seu serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados dos voos, 

devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos. Dano moral é aquele causado injustamente a outrem, que não 

atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida 

injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, 

presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte 

aéreos. 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. É devida a restituição dos valores não reembolsados, 

despendidos com a passagem aérea não utilizada em decorrência de 

cancelamento injustificado de voo, na forma simples, já que a situação 

apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014) (grifo 

nosso). Neste diapasão, está caracterizada a falha na prestação de 

serviço da parte adversa, portanto deve ser a ré responsabilizada na 

reparação de danos existentes, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, que diz: “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”. A responsabilidade é objetiva, somente sendo 

afastada quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do 

art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. O dano moral a ser reparado 

é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra subjetiva da pessoa. 

Outrossim, a impotência do consumidor às práticas usuais do fornecedor, 

como no caso em tela, causam mais do que mero dissabor, trazendo 

sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. Referida conduta não é 

correta, e deve ser reprimida, porque fere os deveres contratuais anexos 

ou laterais de conduta, “que são deveres inerentes a qualquer negócio, 

sem necessidade de previsão no instrumento. Entre eles merecem 

destaque o dever de cuidado, o dever de respeito, o dever de lealdade, o 

dever de probidade, o dever de informar, o dever de transparência, o 

dever de agir honestamente e com razoabilidade”. Assim, é inequívoco 

que a ré violou a boa-fé objetiva, trazida pela legislação consumerista para 

dar equilíbrio às relações contratuais entre consumidores e fornecedores 

(art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, deve compensar os danos morais 

sofridos pelos autores, cuja prova é dispensada, pois presumida. 

Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações 

e aborrecimentos causados pelo evento, prescindindo de provas[6]. 

Todavia, considerando que a ré comprovou ter realizado algum esforço 

para minorar os danos ocasionados pelo fortuito interno (manutenção da 

aeronave), fornecendo voucher para alimentação, é necessário ponderar 

esta conduta na fixação do quantum compensatório, em respeito aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica das 

partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais a ser pago pela parte 

ré, para cada um dos autores, é justo. No tocante aos danos materiais, 

considerando a responsabilidade objetiva da ré e o dano correlato, 

entendo o pleito indenizatório procedente, devendo a ré indenizar o autor 

Luis Felipe Batista da Silva, pelos danos materiais devidamente 

comprovados, na forma do art. 186 e 927 do Código Civil. Assim, deve a ré 

indenizar o referido autor pelos danos materiais no importe de R$ 220,00 

(duzentos e vinte reais), decorrentes da hospedagem não programada na 

cidade de Cuiabá (cf. ID n. 10869102). 3. Dispositivo: Ante o exposto, com 

fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) 

condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

cada um dos autores, a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar 

de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir 

do arbitramento; b) condenar a ré ao pagamento de indenização no valor 

de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), a titulo de indenização por danos 

materiais, ao autor Luis Felipe Batista da Silva, sobre o qual incidirá 

correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, mais juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas ou honorários nesta fase 

Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 22 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, 22 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] Nesse sentido: “[...] O cancelamento e consequente atraso 

de voo configura falha na prestação do serviço e essa falha enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, os embaraços 

elencados pela reclamada – alteração da malha aérea – se inserem na 

órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser mantido o 

valor da indenização que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 276317420168110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)” (grifo nosso). [6] 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

GERADO POR ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO 

PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Em casos de 

descumprimento do contrato de transporte aéreo, deve o transportador 

responder objetivamente pelos danos morais decorrentes do atraso do 

vôo, nos termos do artigo 14 do CDC. Os danos morais configuram-se in 

re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos 

causados evento, prescindindo de provas. O valor da indenização por 

danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a 

situação financeira das partes. (Ap 44205/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, 

Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001539-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ OAB - MT0021902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 249 de 568
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Autos n. 1001539-40.2017.8.11.0055 Autor: Thiago Gregorio Martinez 

Réu: Banco Bradesco 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 ao 

autor a emenda da petição inicial para que este adequasse os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (cf. ID n. 11122791). O autor, embora devidamente intimado (cf. ID n. 

14094265 e 14094266), não apresentou manifestação nos autos (cf. 

certidão e ID n. 11879135). 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, 22 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, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010296-69.2015.8.11.0055 REQUERENTE: VEIMAR TORRES 

SILVA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a ilegitimidade dos valores cobrados 

nas faturas de consumo dos seguintes meses de: maio/2014, 

agosto/2014, setembro/2014, outubro/2014, novembro/2014, 

dezembro/2014, janeiro/2015 e fevereiro/2015, haja vista a alegação de 

que os valores cobrados estão acima do contratado. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva que pudesse legitimar a 

existência dos débitos, forçoso reconhecer NÃO ter a Reclamada logrado 

êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 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. Destarte, conquanto tenha a empresa requerida alegado que 

a requerente solicitou mudança de plano e por este motivo o registro dos 

consumos elevados, NÃO apresentou nenhum documento apto a provar a 

existência dos débitos, bem como o pedido de alteração de plano 

telefônico. Não há nos autos contrato assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação dos 

serviços mencionados na defesa. Portanto, não trouxe a ré prova que 

evidenciasse a legitimidade das dívidas, ônus da qual lhe competia, nos 

termos do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência dos débitos como o reajuste dos valores mencionados na 

inicial para o valor inicialmente contrato (R$ 247,90 para o plano telefônico 

“Ilimitado para fixo + 6 Mil Minutos Interurbano” e R$ 79,87 para o plano de 

internet), é medida que se impõe. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A parte 

requerente pleiteia ainda indenização a título de danos morais, o que não 

deve prosperar, pois não existe nos autos nenhuma prova que demonstre 

a suspensão dos serviços oferecidos pela ré, além de inexistir inscrição 

dos dados nos órgãos de proteção ao crédito. Vale lembrar que cabe a 

requerente apresentar o mínimo de provas para análise dos fatos, ônus 

que lhe compete nos termos do artigo 373, I, do CPC. Lembra-se também, 

que a inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a 

requerente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na 

inicial. Outrossim, os danos morais sofridos pela requerente não podem 

ser presumidos, já que esta não é pessoa física, não contendo assim 

dignidade, respeito próprio, autoestima, não sendo passível de dor, 

humilhação e vexame, assim os danos sofridos por pessoa jurídica devem 

ferir a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste na admiração e 

respeito à reputação daquela. Nesse sentido, é certo que somente 

pessoas físicas podem ser vítimas dos denominados danos morais puros 

ou diretos, pois somente estas são providas de sentimentos, emoções, 

portanto, suscetíveis de alterações em seu estado anímico. As pessoas 

jurídicas, por seu turno, só podem ser vítimas de danos morais reflexos ou 

indiretos, que se traduzem no abalo da imagem que possui diante da 

sociedade, isto é, a reputação que construiu ao longo de sua própria 

existência. Portanto, não há como se concluir senão que os fatos 

narrados na inicial são incongruentes, ensejando assim a improcedência 

da pretensão a título de danos morais. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência dos débitos lançados nas faturas de consumo dos 

meses de maio/2014, agosto/2014, setembro/2014, outubro/2014, 

novembro/2014, dezembro/2014, janeiro/2015 e fevereiro/2015; b) 

determinar que a requerida promova o reajuste destas faturas para o valor 

incialmente contratado, qual seja: R$ 247,90 (duzentos e quarenta e sete 

reais e noventa centavos) para o plano telefônico “Ilimitado para fixo + 6 

Mil Minutos Interurbano” e R$ 79,87 (setenta e nove reais e oitenta e sete 

centavos) para o plano de internet. 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 etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Autos n. 1000509-67.2017.8.11.0055 Autora: Rose Ribeiro da Silva Ré: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 250 de 568



posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e superada a 

preliminar supramencionada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por 

existir relação de consumo entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), 

necessário é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do 

Código de Processo Civil, pois presentes os requisitos da verossimilhança 

e hipossuficiência técnica em relação a ré. Vejamos: A autora narra que 

foi negativada em órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma 

dívida no valor de R$ 306,90 (trezentos e seis reais e noventa centavos), 

em 20 de dezembro de 2014, conforme certidão anexa à inicial. Contudo, 

afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, 

afirma que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser 

reparada em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência 

do débito apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de 

contratação, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em 

nome da autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a 

inscrição é hígida e que não existem os pressupostos para indenização no 

presente caso, porém não junta nenhum documento comprovando tal fato. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por fraude 

perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da cobrança dos 

serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir 

parcial razão a autora. A ré, em sua defesa, nenhum contrato ou 

documento apresenta justificando os débitos cobrados e os serviços que 

afirma ter fornecido, sequer junta telas sistêmicas que poderiam indicar a 

citada contratação. Portanto, na forma do art. 373, II do CPC, é inequívoco 

que a contratação em questão se mediante fraude perpetrada por terceiro. 

Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos deste ato é da empresa 

ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do 

CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. 

A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude 

perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia 

à empresa se cercar de todos os meios necessários para averiguação da 

veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de 

modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do 

seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por 

conseguinte, pelos danos causados à terceiro. 2. O quantum da 

indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do autor no 

órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome da 

autora por terceiro fraudador concorreu diretamente para a ocorrência do 

fato danoso. Assim, tenho que seu agir negligente ocasionou, mesmo que 

de forma concorrente, danos de ordem moral. Neste sentido, mutatis 

mutandis, é o entendimento da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, conforme julgado abaixo colacionado: DANO 

MORAL - RECURSO TEMPESTIVO - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO - TERCEIRA PESSOA - 

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RISCO DA ATIVIDADE - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - O recurso foi apresentado 

tempestivamente. Afastada a alegação preliminar de intempestividade. 2 - 

A empresa prestadora de serviço de TV a cabo pratica ato ilícito 

indenizável por não proceder com a devida cautela na análise dos dados 

cadastrais para instalação do serviço de TV a cabo, acarretando a 

cobrança de pessoa que não contratou. A cobrança indevida do recorrido 

por fato de terceiro que teve seu nome utilizado para aquisição de 

serviços de TV a cabo, gera, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser fixado de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 253/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 18/01/2010) 

(grifo nosso). Portanto, considerando ser a ré responsável pela da 

negativação da autora, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela quanto aos seus negócios, necessário é que os danos advindos 

desta negligência sejam devidamente reparados. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

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. Consigna-se que a autora possui inscrição posterior 

no cadastro de inadimplentes. Neste contexto, embora seja inaplicável a 

súmula n. 385 do STJ à espécie – ante a inexistência de inscrições 

preexistentes –, é preciso ponderar que o abalo ao patrimônio moral se 

deu em menor escala, por se tratar de devedor contumaz. Esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange a notificação 

prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar 
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que esta é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão da 

autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar 

inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; b) Determinar que a 

empresa ré promova a exclusão do nome da autora do cadastro de 

inadimplentes (em relação ao contrato discutido nos presentes autos); c) 

Condenar a ré ao pagamento a autora do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PEREIRA DE AZEVEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010380-02.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ANALIA PEREIRA 

DE AZEVEDO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O deslinde das questões de fato e 

de direito não depende de dilação probatória de perícia ou de audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Mérito A reclamante relata que é genitora do de cujus 

Emerson Pereira dos Santos, falecido em 02.11.2015, e que faz jus ao 

recebimento de indenização securitária, pois seu filho tinha um seguro de 

vida contratado pelo estabelecimento comercial que laborava, com 

cobertura para morte no valor de R$ 20.000,00, cujo pagamento foi 

negado, sob o fundamento de cometimento de ato ilícito, por dirigir veículo 

automotor sem habilitação. Por sua vez, a reclamada na sua peça de 

bloqueio, aduz, em síntese, que o de cujus não possuía habilitação, 

conduzia motocicleta em alta velocidade no momento do fato por estar 

tentando fugir da guarnição da polícia militar, por este motivos ficou 

configurado a causa de exclusão de cobertura securitária descrita na 

cláusula 4.3 do contrato. Pois bem. É de conhecimento de todos que o 

contrato de seguro pressupõe um acordo de vontades pelo qual uma das 

partes, segurador, obriga-se, mediante o recebimento de remuneração 

denominada prêmio, a pagar o valor estipulado a outra parte, na 

ocorrência de evento futuro e incerto, além de danoso (sinistro). Sendo 

assim, por versar sobre contrato de seguro, será analisado à luz da Lei 

Consumerista, tal como pretende a requerente, pois ficou nítida a relação 

de consumo entre as partes. In casu, verifica-se que a requerida se nega 

a efetivar o pagamento da indenização securitária, sob o argumento de 

que o sinistro em discussão não se enquadra nas hipóteses de cobertura 

prevista na apólice de seguro que está em nome do de cujus, porque o 

mesmo conduzia veículo automotor sem possuir habilitação, por este 

motivo cometeu ato ilícito. Nota-se da cláusula 4.3, alíneas “a” e “b”, não se 

cuidam de disposições dúbias ou de difícil interpretação, sendo também 

evidente que não vão de encontro com o Código de Defesa do 

Consumidor, pois o texto é claro ao dizer as causas que excluiriam o 

dever de indenizar. Nesse passo, analisando as provas produzidas pelas 

partes, o acidente de trânsito, fato gerador da morte do de cujus e da 

pretensão securitária, ocorreu em 02.11.2015, quando o senhor Emerson 

Pereira dos Santos, tentava escapar da guarnição da polícia militar, 

fazendo uso da velocidade inadequada para o local de trafego, como 

mostra o Boletim de Ocorrência confeccionado pela polícia militar na seara 

administrativa. A parte requerente não conseguiu produzir provas contra 

este fato, muito menos relatou o motivo do de cujus estar portanto um 

simulacro de arma de fogo. Com isso, o conjunto probatório não corrobora 

com o direito pretendido, uma vez que insuficiente. Registra-se, que o 

segurado além de não possuir habilitação, ser menor de idade, estava 

tentando esvair-se dos milicianos e por este motivo empreendeu alta 

velocidade, portava consigo simulacro de arma de fogo, no momento do 

acidente, circunstâncias que, por evidente, contribuíram para a ocorrência 

do acidente e agravamento do risco do contrato de seguro, mormente em 

face da dinâmica do acidente, ausentando a requerida do dever de 

indenizar. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO 

SINISTRADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONDUTOR. MENOR DE IDADE. 

EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70027792308, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo 

Romi Pilau Júnior, Julgado em 24/03/2011) APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE 

VEÍCULO. MENOR SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. 

ACIDENTE OCORRIDO POR CULPA EXCLUSIVA DO MENOR CONDUTOR. 

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Ao contrário do que alega o autor, 

cabe ao segurado o ônus de demonstrar que o menor não possuía 

autorização para conduzir o veículo, ou que tenha se apossado 

indevidamente do veículo. No caso dos autos, a requerente não logrou 

comprovar que as chaves do veículo tenham sido pegas pelo menor sem 

sua autorização. Além disso, do contexto probatório, percebe-se que o 

acidente decorreu de culpa exclusiva do menor condutor, o qual além de 

atingir outro veículo ocasionando danos materiais, colidiu o veículo num 

poste da rede elétrica. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 

70028375020, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 12/08/2009) Deste modo, não há 

como acolher o pedido de condenação da requerida ao pagamento da 

cobertura securitária em face do ocorrido, porquanto legítima, no caso dos 

autos, a negativa de cobertura, a teor do entabulado na cláusula 4.3, 

alíneas “a” e “b”. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da parte promovente, 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, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Postas estas razões, submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 
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autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011939-62.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

PASTIFICIO SELMI SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO OAB - SP0026487A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLEIDIANE RAMOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

EDNEIDE MARIA DA SILVA LIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011939-62.2015.8.11.0055 REQUERENTE: VANESSA 

COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO REQUERIDO: PASTIFICIO SELMI 

SA, COMPACTA COMERCIAL LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Embora as 

partes requeridas tenham requerido a designação de audiência de 

instrução julgamento, considero por desnecessária, pois todos os fatos já 

foram devidamente esclarecidos através da documentação apresentadas 

pelas partes, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas 

existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento e 

julgamento, de modo que é desnecessária a dilação probatória. Nestes 

termos, rejeito o pedido de designação de audiência de instrução 

julgamento. Preliminares da Parte Pastifício Silmi S.A 1 - Ilegitimidade Ativa 

da Requerente: Não assiste razão as alegações dos reclamados, quando 

a preliminar de ilegitimidade ativa, visto que foi a reclamante quem adquiriu 

o produto, desse modo teve participação na relação contratual, razão pela 

qual possui legitimidade ativa para impetrar a presente demanda. Ademais, 

o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora 

afirmou, independentemente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. 2 - Ilegitimidade passiva Depreende-se da 

defesa apresentada que a reclamada suscita sua ilegitimidade para figura 

no polo passivo, sob o argumento que a responsabilidade é da outra 

reclamada. Deixo de acolher esta preliminar de ilegitimidade passiva, tendo 

em vista que se trata de comerciante, integrante da cadeia de 

fornecedores, possuindo legitimidade para responder pelo vício do 

produto. Neste sentido: 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). 3 - Da incompetência do juizado especial: A requerida 

sustenta que há a necessidade de produção de prova pericial, pugnando 

pela extinção do feito com fundamento no art. 51, II, da Lei n° 9.099/95. 

Entretanto, as provas carreadas ao feito são suficientes para a solução 

da controvérsia, uma vez que os documentos juntados com a inicial 

possuem fé pública, e, apesar de terem sido impugnados pela parte 

contrária, não trouxe elementos suficientemente críveis para 

desconstituição, sendo que tal análise acaba por adentrar ao mérito da 

questão posta em Juízo, sendo om ele melhor analisado. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. 4 - Da inépcia da inicial A reclamada alega que a parte 

reclamante não preencheu os requisitos essenciais para propositura da 

ação, pugnando pelo indeferimento da inicial. Contudo, no Sistema dos 

Juizados Especiais se aplica de forma mitigada o disposto no art. 319 do 

CPC/15. 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 5 – Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária. Suscita a 

reclamada, em preliminar, que a reclamante não faz jus ao benefício da 

assistência judiciária, visto que não ficou evidente nos autos os requisitos 

autorizadores para concessão do benefício da justiça gratuita. Entendo 

que a impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que 

o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54, da Lei nº 9.099/95: Isto posto, opino, pela rejeição da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita. - Preliminares da Parte Compacta 

Comercial Ltda A requerida Compacta Comercial Ltda levantou em sede de 

preliminar a ilegitimidade ativa da requerente como a sua ilegitimidade para 

figurar no polo passivo da ação. Rejeito as preliminares mencionadas, 

utilizando da mesma fundamentação exposta nos tópicos acima. 

Ultrapassada as preliminares, passo ao mérito da causa. Mérito Trata-se 

de demanda fundada em vício do produto, postulando a requerente 

indenização por danos morais, em virtude de ter comprado produto (bolo 

Renata) fora dos padrões aceitáveis, bem como por ter sua filha menor 

impúbere ter ingerido tal alimento. A aquisição de alimento com vício de 

fabricação não pode, por si só, determinar a obrigação de o 

fabricante/comerciante indenizar, pois tal fato não se qualifica como 

determinante de ofensa à psique, à intimidade, à reserva moral ou à 

dignidade do indivíduo, estes sim passíveis de determinar dano moral. A 

comercialização do produto fora dos padrões aceitáveis restou 

configurada, bem como o mal estar da menor impúbere após o consumo 

do produto, através da declaração fornecida pela empregada doméstica 

que cuida da menor. No entanto, a requerente não menciona e muito 

mesmo comprova ter consumido o produto, a fim de acarretar a 

procedência do pleito indenizatório. Nesse sentido: AGRAVOS 

REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO 

ESTRANHO EM ALIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE INGESTÃO. DANO 

MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. (...) 2. Não há dano moral na 

hipótese de aquisição de gênero alimentício com corpo estranho no interior 

da embalagem se não ocorre a ingestão do produto, considerado impróprio 

para consumo, visto que referida situação não configura desrespeito à 

dignidade da pessoa humana, desprezo à saúde pública ou mesmo 

descaso para com a segurança alimentar. 3. Primeiro agravo regimental 

desprovido. Segundo agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 

1537730/MA. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: 

TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 15/03/2016. DJe: 28/03/2016) Por 

outro lado, ainda que se considerasse a ingestão do alimento pela filha do 

autora, tenho que não comprovados os danos reflexos a postulante, haja 

vista que a simples preocupação da genitora com a sua família e com os 

demais consumidores enquadra-se naquelas sensações que, embora 

desagradáveis, não trazem nenhuma lesividade a algum direito 

personalíssimo da parte, não merecendo ser indenizada, pois dentro do 

piso de inconvenientes que qualquer ser humano em algum momento de 

sua vida tem de tolerar. Nesse passo, ressalta-se, que a requerente 

sequer acompanhou os enjoos da menor após a ingestão do produto, 

tendo em vista que apenas tomou conhecimento do ocorrido após a sua 

chegada a casa, assim, quem suportou as “reclamações” da menor foi a 

empregada doméstica que presta serviço na residência. Além do mais, 

não há notícias nos autos que a requerente teve que deslocar-se com sua 

filha até o posto médico. Assim, no caso em tela, não se trata de abalo 

imaterial por presunção, cabendo a requerente demonstrar que a situação 

por si vivenciada foi de grande monta suficiente a lhe causar aflição que 

acarretasse alteração em seu âmago, sua psique, e não mero 

inconveniente ou preocupação transitória à parte. Nessa trilha, inexistindo 

prova do prejuízo de ordem moral, pressuposto da configuração da 

responsabilidade civil, não há se cogitar em dever de indenizar. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar 

solidariamente as requeridas. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 
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execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC/2015). Submeto o 

projeto de sentença a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo. 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-60.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC SILVERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010898-60.2015.8.11.0055 REQUERENTE: JOANA DARC 

SILVERIO DOS SANTOS REQUERIDO: JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA, MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório. 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. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Noticia o Reclamante, em síntese, que procurou a empresa 

reclamada para resolver o problema de seu veículo que não estava 

fazendo ligação. Afirma que o veículo foi deixado na reclamada por meio 

de guincho para detectar o motivo pelo qual o veículo não estava ligando, 

sendo informado a autora que a bateria havia fervido, e que haveria a 

necessidade de trocá-la por uma outra, o que foi feito. Aduz ainda que o 

veículo apresentou outro problema, uma vez que estava acendendo a luz 

de anomalia de injeção, tendo a reclamada informado que necessitaria a 

troca de bicos e velas do motor, no valor de R$ 420,00 e mão de obra no 

valor de R$ 374,00, tendo sido realizado o serviço e o pagamento. Por fim, 

alega que após o pagamento do serviço, antes de sair da empresa a luz 

do painel voltou a acender e que procurada mais de quatro vezes, a 

reclamada não solucionou seu problema, informando que necessitaria 

agora substituir o sensor do painel. Diante dos fatos afirma autora de que 

as reclamadas agiu com negligência, uma vez que trocaram peças 

desnecessárias sem a solução do seu problema e, requer indenização por 

dano material e dano moral. Na defesa a Reclamada, aduz que os serviços 

que foram efetuados corretamente, e que outros problemas foram 

detectados posteriormente. No entanto, da análise dos autos tenho que a 

pretensão do Reclamante não merece acolhimento, uma vez que, não há 

provas nos autos suficientes, sequer juntou nos autos nota fiscal da troca 

da bateria que foi o primeiro problema detectado, não sendo possível 

aferir. Imperioso registrar que, cabe ao Reclamante o dever de constituir o 

seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. Não há como deferir a 

tutela pretendida uma vez que inexistem nos autos elementos capazes de 

corroborar os pedidos da parte autora. Anoto que a circunstância de 

existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do 

ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, 

necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou 

a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não 

verifico no presente caso. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe 

desafia a improcedência. Segue a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 269-I, CPC. DOUTRINA. 

RECURSO PROVIDO. I - A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento de 

mérito. II - Como doutrina Humberto Teodoro Júnior, "o juiz não pode 

eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o processo e de 

sonegar a Justiça postulada pelas partes". Assim, "se a parte não cuida 

de usar das faculdades processuais e a verdade real não transparece no 

processo, culpa não cabe ao juiz de não ter feito a Justiça pura, que, sem 

dúvida é a aspiração das partes e do próprio Estado. Só às partes, ou às 

contingências do destino, pode ser imputada semelhante deficiência". III - 

Esta Turma, em caso que também teve seu pedido julgado improcedente 

por falta de provas (REsp n. 226.436-PR, DJ 04/02/2002), mas diante das 

suas peculiaridades (ação de estado - investigação de paternidade etc.), 

entendeu pela relativação da coisa julgada. (STJ - REsp: 330172 RJ 

2001/0066393-6, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data 

de Julgamento: 18/12/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

22.04.2002 p. 213RDTJRJ vol. 58 p. 98RSTJ vol. 158 p. 409) Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do 

MM. Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane 

Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do 

Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra- MT 23 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010351-83.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY CAROLINA DOS SANTOS 02500011100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AJS SINAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010351-83.2016.8.11.0055 Autor: MARIELLY CAROLINA DOS 

SANTOS Réu: AJS SINAL LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

Requerente informa ter adquirido ‘banners’ para sua empresa pelo valor de 

R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), tendo sido paga entrada no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o restante parcelado em mais 

uma parcela de R$ 2.000,00 (dois mil reais), afirmando que certo dia a 

Requerida efetuou cobrança informando para uma funcionária que a 

Requerente havia atrasado o pagamento. Segundo a Requerente, a 

funcionária Marina dos Santos, informou à Requerida que o responsável 

pelo pagamento estava em viagem de negócios e ainda não havia 
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retornado, portanto questionou se a Requerida poderia aguardar o retorno. 

Alega a Requerente que a Requerida não aceitou aguardar o retorno do 

referido responsável informando que caso não houvesse o pagamento do 

valor o banner seria retirado. Insurge-se a Requerente, informando que 

após três dias úteis os funcionários da Requerida procederam com a 

retirada do banner, não havendo oposição da parte Autora. Afirma que a 

Requerida nunca teve interesse em negociar ou conversar com a 

Requerente sobre a cobrança, alegando ainda que a Requerida informou 

que se fazia necessário o pagamento integral da dívida, dessa forma 

perdendo-se a entrada, pois a Requerente não obteria o produto e sequer 

o valor pago. A Requerente informa ter sido exposta ao ridículo após a 

retirada do banner com clientes na loja e, portanto, reclama seu direito à 

repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso 

acrescido de correção monetária e juros legais, além do pleito no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A parte promovida 

em sua defesa afirma que ao contrario do alegado pela promovente a 

requerida não retirou o banner em 3 dias uteis, e que não há motivo para a 

Requerente pleitear o valor de entrada que fora pago, afinal, os serviços 

foram devidamente realizados pela Requerida, e o valor da entrada sequer 

paga o salário dos funcionários que executaram o serviço e as lonas que 

foram impressas, aduz que quem descumpriu com as obrigações que lhe 

cabiam foi a Requerente, que acordou serviço no valor de R$ 2.731,60 

(dois mil setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos) e no entanto 

pagou apenas a entrada de R$ 400,00, recusando-se a pagar o restante 

dos valores devidos à Requerida. Alega ainda ser infundada a alegação 

da Requerente ao afirmar que fora exposta ao ridículo com a retirada do 

banner, visto que a mesma sugeriu e autorizou a retirada mediante 

informação de que não realizaria o pagamento dos valores faltantes, salvo 

se o fez mediante má-fé e no intento de auferir ganho indevido com a 

situação. Requer por fim a improcedência da ação. Realizada audiência de 

instrução ouvida a testemunha esta relatou que o débito ficou inadimplido 

por aproximadamente 4 meses, que o funcionário da parte promovida 

esteve na loja promovente para efetuar as cobranças e que de fato 

avisou que não havendo o pagamento retiraria o produto – banner. A 

autora ratificou os termos da inicial. A priori deixo de acolher as 

preliminares arguida pelo reclamado, pois não há se falar em inépcia da 

inicial, tampouco em ilegitmidade passiva. No mérito entendo que razão 

parcial assiste à autora. Verifico no caso em comento rescisão contratual 

por inadimplência de uma das partes do contrato – in casu a parte autora. 

Restou incontroverso nos autos que a parte autora efetuou o pagamento 

do valor de R$ 400,00 na data de 12/08/2015 e deixou de adimplir com as 

demais parcelas do contrato firmado. Também restou incontroverso que a 

promovida retirou o produto da loja promovente na data de 18/01/2016, 

razão pela qual entendo que restituído o produto não há se falar em 

pagamento a qualquer modo, sendo necessário a restituição do montante 

pago pela autora, de forma simples, visto que não houve cobrança 

indevida, ou má fé na atitude da demandada que pudesse ensejar tal 

condenação. Ademais, não é razoável a justificativa da autora de que “foi 

justificado a promovida a falta do pagamento, e sempre informado de que 

aguardasse, pois iria adimplir em único pagamento as parcelas 

vincendas”, sendo confirmado o descumprimento do contrato por parte da 

promovente. A jurisprudência é neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO COM 

CLÁUSULA PREVENDO QUE O ATRASO NO PAGAMENTO DAS 

PARCELAS AJUSTADAS, ENSEJARIA A RESCISÃO CONTRATUAL E A 

PERDA DO SINAL DADO PELO COMPRADOR. ATRASO EVIDENCIADO. 

REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO PELO RÉU, 

TÃO SOMENTE DOS VALORES PAGOS DO SINAL, DE FORMA SIMPLES. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007251713, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 23/02/2018) 

Melhor sorte não assiste a parte autora quanto ao pleito indenizatório. Isso 

porque, não encontro nos fatos articulados a presença dos requisitos 

necessários para o deferimento de tal pleito, pois embora desconfortável a 

situação podemos classificá-la como mero aborrecimento, situação que 

não integra o rol daquelas passíveis de indenização. Destaca-se que o 

dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação a este título, 

somente se configurariam com a exposição do consumidor a situação 

humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer 

dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incs. V e X, da CF/88[5], 

o que não ocorreu neste caso. Assim, neste contexto analítico necessário 

é a improcedência da presente demanda nesta senda. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a promovida a restituição do valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), de forma simples, à promovente, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m, 

contados da citação. Julgar Improcedente o pedido de danos morais. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 02 de março 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. 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: (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...) X - 

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012355-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE COCARELLI PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLYTON MATIAS MONTEIRO OAB - MT17204 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE MELO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

 

Autos n. 8012355-93.2016.8.11.0055 Exequente: Simone Cocarelli 

Executado: Edivaldo de Melo Alves 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. 

11558369). Neste contexto, houve intimação do exequente (cf. ID n. 

14500340, 14500341, 14653779 e 14655329), entretanto o prazo 

determinado transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 12039675). 

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, 07 de março 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, 07 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000628-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 9 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000630-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 9 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010302-13.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000632-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE LIMA PEGNORATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 9 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010750-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROSA CALIXTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010750-49.2015.8.11.0055 Autora: Cecília Rosa Calixto Ré: 

Associação Educacional Luterana do Brasil - AELBRA. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 
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desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Outrossim, não existindo 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de 

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL – ULBRA. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste parcial 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. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete a autora 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 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 da autora, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, na 

petição inicial a autora informa que frequentou o curso de PEDAGOGIA – 

MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, e que conclui o referido curso em 29 de novembro de 

2011, como comprova a declaração emitida pela empresa prestadora dos 

serviços vinculada a ré em ID n. 6326285. Entretanto, ilustra que a 

instituição ré recusa-se a emitir o referido certificado porque está 

inadimplente de algumas mensalidades. A ré, ao seu turno, afirma que não 

oferece o curso mencionado pela autora, mas sim PEDAGOGIA – 

LICENCIATURA PLENA, sendo este cursado pela autora (cf. documentos 

anexos a contestação). Ademais, informa que a autora ainda cursava o 

curso em 2012, motivo pelo qual a declaração juntada com a inicial seria 

inidônea, por sim aduz que o diploma da autora não foi expedido porque 

esta não concluiu a curso. Posteriormente, a autora impugnou os termos 

da inicial, aduzindo que a declaração foi emitida com data equivocada 

(aquiescendo a informação de que não conclui o curso em 2011, 

portanto), mas que concluiu o referido curso, tendo participado inclusive 

da “aula da saudade” no fim de 2012. Para tanto, junta aos autos uma 

série de e-mails enviados pela secretaria acadêmica do SEA (empresa 

parceira da ré prestadora local dos serviços educacional à distância) que 

atestam que as pendências no nome da autora foram enviadas para 

regularização cadastral. Neste diapasão, é preciso reconhecer que há 

verossimilhança nas alegações da autora – no sentido de que esta 

cumpriu os requisitos para finalização do curso frequentado em 2012, 

conforme se extrai dos e-mails supramencionados – sendo a inexistência 

dessa informação no sistema da ré decorrente de falha na alimentação de 

dados (fortuito interno, portanto). É dizer, a não expedição do diploma da 

autora decorreu de falha na prestação do serviço atribuível, única e 

exclusivamente, a empresa ré e suas afiliadas prestadoras de serviço, 

não sendo possível atribuir a autora qualquer responsabilidade pela 

desídia em questão. Entrementes, é preciso reconhecer que o curso que a 

autora frequentava junto a instituição ré não se trata do mencionado na 

inicial, mas sim o de PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA, portanto a 

obrigação de fazer deve ser expedida considerando este dado, enquanto 

resultado prático equivalente (cf. art. 536 do CPC). De mais a mais, 

inexistindo fundamentos para a desídia e demora de expedição do diploma 

correto para a autora, e considerando os transtornos suportados por esta 

– não enquadrados na categoria dos “meros aborrecimentos” –, que foi 

obrigada a esperar por cinco anos para concluir o curso contratado por 

negligência da empresa ré em não regularizar o seus sistema de dados, 

tenho que a procedência do pedido compensatório é medida que se impõe. 

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – CONCLUSÃO DE 

CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC – DEMORA NA 

EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É da Justiça Estadual a competência para processar e 

julgar a ação dirigida contra as instituições de ensino que tratam de 

indenização por dano moral em decorrência da desídia na expedição de 

diploma de curso concluído, ocasionado também pela demora em proceder 

a regularidade do reconhecimento do curso. A partir do momento em que a 

instituição de ensino disponibiliza o curso aos candidatos e, 

consequentemente, alunos, essa se torna responsável não apenas pela 

prestação do ensino e sua qualidade, mas também, pelo fornecimento de 

meio para o exercício da profissão, através de diploma devidamente 

reconhecido pelo Ministério da Educação. Quanto ao prequestionamento, a 

matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, 

dispensando a reprodução de cada dispositivo legal. (Ap 72472/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E DANO MATERIAL 

– DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DA INSTITUÇÃO DE ENSINO EM 

EXPEDIR DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

DESPROVIDO - A demora da instituição de ensino superior para expedição 

do diploma de conclusão do curso configura ilícito que dá ensejo à 

indenização pelos danos causados ao aluno. (TJDF – 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal – ACJ 20140910290306 – Rel. 

Aiston Henrique de Sousa – Julg. 24.11.2015) (Ap 125863/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017) 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 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 compensação 

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. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por julgar parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada em 

obrigação de fazer consistente na expedição do diploma da reclamante no 

curso PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA, bem como CONDENAR a 

reclamada em obrigação de pagamento a título de danos morais a empresa 

ré ao pagamento à parte autora da 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 CC, combinado com 

o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Opino por manter 

a tutela antecipada alhures deferida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (cf. art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.1. Tangará da Serra/MT, 25 de 

janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 25 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 
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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.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do ID 

11994111. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que 

deverão ser depositados em conta indicada pela profissional responsável 

pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de 

Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que 

atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Caso não 

haja servidor disponível para a providência, o valor deverá ser levantado 

diretamente em favor da empresa fornecedora do medicamento. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 8 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011254-89.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEAIDE KERBER SCHUMACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA BITENCOURT (REQUERENTE)

REGINA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011543-51.2016.8.11.0055 Autor(a): Regina Alves de Oliveira e 

Outro Réu: Ricardo Cardoso dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente afasto a preliminar de ilegitimidade 

ativa do autor (Jeferson da Silva Bitencourt), suscitada pelo réu, por ser 

incontroverso que o veículo danificado no acidente de transito objeto da 

lide é da propriedade daquele (cf. ID n. 6364970), portanto é evidente seu 

interesse processual in casu (cf. art. 17 do CPC). Ademais, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, e inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Pois bem. A primeira 

autora afirma que estava trafegando na Rua 07, quando ao passar pela 

Rua 12 foi atingida pelo veiculo conduzido pelo réu. Salienta que estava 

trafegando pela rua preferencial e que a responsabilidade pelo evento 

danoso é da ré, por tal motivo pleiteia a reparação pelos danos morais e 

materiais sofridos. O réu, ao seu turno, não controverte os fatos – ao 

contrário, confirma sua responsabilidade pelo evento danoso – todavia, 

salienta que há culpa concorrente da autora, bem como o fato de que esta 

apenas juntou um orçamento, razão pela qual não pode impugnar o valor 

dos gastos. Diante do exposto, entendo parcialmente procedente o pleito 

da autora. É inequívoco que a responsabilidade pelo evento danoso é do 

réu, conforme esclarecido em sua contestação – vez que atravessou de 

forma imprudente via preferencial causando o sinistro em questão, bem 

como não há qualquer prova de que a primeira autora tenha concorrido 

para a ocorrência do evento danoso – prova da alçada do réu, na forma 

do art. 373, II do CPC. Assim, na forma do art. 186 c/c art. 927 do CC, 

necessário é que o réu repare os danos suportados pelos autores. Neste 

diapasão, os autores demonstram que os gastos do conserto do veículo 

automotor perfizeram a monta de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), 

conforme orçamento anexo a petição inicial. Assim, com fulcro no art. 6º 

da Lei 9.099/95, deve a parte ré ser condenada a indenizar os autores no 

valor supramencionado. Sublinha-se que, ao contrário do que ilustra o réu, 

os autores juntaram aos autos orçamento com descrição de todos os itens 

utilizados no conserto do veículo automotor. Assim, caso quisesse o réu 

impugnar o valor individual de cada item bastaria realizar outros 

orçamentos e anexar aos autos, fazendo prova modificativa do direito 

alegado pelos autores (na forma do art. 373, II do CPC). Entrementes, 

entendo improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez 

que inexiste qualquer demonstração de que tenha havido qualquer 

vulneração de direito da personalidade no presente caso. Explico, embora 

o acidente de transito tenha causado prejuízos materiais, não há qualquer 

prova de que a conduta do réu tenha causado danos afetos ao patrimônio 

moral dos autores. Neste sentido é o entendimento da E. Turma Recursal 

Única do Estado do Mato Grosso: [...] A mera colisão sem maiores 

implicações é mero aborrecimento na vida civil de qualquer pessoa, porém, 

sem implicações a gerar o abalo na honra subjetiva de alguém, devendo 

ocorrer a extirpação do mesmo da sentença condenatória. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (RI 1267/2013, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014) [...] A ocorrência de acidente 
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automobilístico, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral. 

(RI 268/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013) Portanto, 

considerando inexistir nos autos provas de que tenha havido descaso, 

mau tratamento, humilhação, lesões corporais graves, omissão de socorro 

etc., a descrição do fato dada pelos autores denota no máximo um 

incomodo e um correlato prejuízo por ele sofridos. Neste contexto, reputo 

inexistir dano moral a ser compensado no presente caso, razão pela qual 

necessária é a improcedência da demanda, nesse ponto. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na 

inicial, para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 6.300,00 (seis 

mil e trezentos reais), acrescidos de juros de mora (simples), a base de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a incidir da data do pagamento do conserto. Sem custas 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. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001509-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FERNANDA VIEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001509-05.2017.8.11.0055 Autor: SILVIA FERNANDA VIEIRA 

ALMEIDA Réu: TAM LINHAS AÉREAS S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que no dia 20/02/16 adquiriu 05 (cinco) passagens aéreas (ida), 

com a reclamada para viajar com sua família (esposo e três filhos) de 

Cuiabá/MT para Rio de Janeiro/RJ (Código da reserva: ZWXWM3) com 

embarque para o dia 09/07/16, no valor R$ 998,20 (novecentos e noventa 

e oito reais e vinte centavos). Afirma que por motivos pessoais não foi 

possível realizar a viagem com sua família naquela data, sendo que 

cancelou a viagem e comunicou a reclamada, que lhe informou que 

poderia ser remarcada as passagens ou seria efetuada a devolução do 

dinheiro. Aduz que passados alguns meses da data em que estava 

marcada a viagem, (Fevereiro de 2017), a Autora entrou em contato com a 

reclamada para utilizar as passagens aéreas ou o saldo, pois havia 

intenção de viajar com sua família, ENTRETANTO, teve a informação de 

QUE NÃO SERIA MAIS POSSÍVEL UTILIZAR AS PASSAGENS, NEM MESMO 

DEVOLVER O DINHEIRO, pois o prazo já havia se encerrado. Requer a 

condenação da Reclamada ao pagamento à título de indenização por 

danos materiais suportados pela Autora, na importância de R$ 998,20 

(novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos), devidamente 

acrescidos de correção monetária, pelos índices legais, e juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento, bem 

como, a condenação da Reclamada ao pagamento à título de indenização 

por danos morais suportados pela Autora, na importância de R$ 9.370,00 

(Nove Mil Trezentos e Setenta Reais). A promovida em sua defesa afirma 

que a passagem aérea tem validade de 01 ano a contar da data de 

emissão, conforme elencado nas regras e condições explicitadas no sítio 

eletrônico da requerida bem como disponibilizada as condições para 

utilização da passagem e que a autora não solicitou o reembolso das 

passagens junto a Requerida no referido prazo de direito, assim a 

Requerida não tem como reembolsar o que não foi solicitado. Afirma que o 

bilhete teve sua efetiva expiração em fevereiro de 2017, ou seja, os 

requerentes perderam o prazo para requisição do referido reembolso ou 

remarcação pois não foi realizado no prazo preestabelecido, não podendo 

a Requerida ser penalisada por conduta causada pelos autores, pois não 

se atentaram as condições de validade dos bilhetes. Requer por fim a 

improcedência da ação. No caso dos autos, havendo a negativa de 

reembolso das passagens, caberia à parte reclamada demonstrar a 

legalidade nesta negativa, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. A promovida em sua defesa 

demonstra que as passagens tinham prazo de validade de um ano, ao 

passo que a negativa de reembolso depois de decorrido o prazo de 

validade dos bilhetes está dentro das normas estabelecidas no contrato 

firmado entre as parte, pelo que não é mais exigível o reembolso, 

conclui-se assim, que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. O artigo 228 da Lei 7.565/86 é claro ao 

estabelecer o prazo de validade das passagens aéreas por um ano, após 

a sua emissão, in verbis: Art. 228. O bilhete de passagem terá a validade 

de 1 (um) ano, a partir da data de sua emissão. Assim, uma vez que o 

lapso temporal transcorrido entre a emissão do bilhete e o pedido de 

reembolso, como afirmou a autora em sua peça inicial, superou um ano, 

não há falar em restituição dos valores pagos. A jurisprudência é neste 

sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE 

PASSAGENS PELA INTERNET. VALOR PROMOCIONAL. RESTRIÇÃO NA 

ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM. REGRAS CONTRATUAIS. 

TENTATIVA DE CONTATO COM A EMPRESA AÉREA EM TEMPO HÁBIL 

NÃO COMPROVADA. PROVIDÊNCIAS TOMADAS SOMENTE EM RELAÇÃO 

À RÉ SUBMARINO VIAGENS. EMBARQUE NÃO REALIZADO. NO SHOW. 

DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE, VEZ QUE 

ULTRAPASSADO O PRAZO DE UM ANO A CONTAR DA EMISSÃO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006678676, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

13/07/2017) RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE 

AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS POR DESISTÊNCIA DO 

PASSAGEIRO. REMARCAÇÃO NEGADA, POIS SOLICITADA APÓS O 

PRAZO DE VALIDADE DO BILHETE AÉREO. APLICAÇÃO DO ART. 228 DO 

CÓDIGO DA AERONÁUTICA C/C ART. 7º, DA PORTARIA N.º 676/GC DO 
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COMANDO DA AERONÁUTICA. BILHETE AÉREO TEM VALIDADE DE UM 

ANO A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE REAGENDAMENTO, OU DE 

RESTITUIÇÃO, TENHA OCORRIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. HAVENDO 

TRANSCORRIDO O PRAZO DE DOZE MESES DA EMISSÃO DA PASSAGEM 

AÉREA, É INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

PRETENSÃO DA AUTORA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004736997, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014) Outrossim, em se 

tratando de prazo previsto legalmente, não há falar em qualquer violação 

ao dever de informação por parte da demandada, já que a informação é 

pública, estando disponível ao consumidor. Sobre o tema, confira-se o 

seguinte excerto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. CRIANÇA NA 

COMPANHIA DE AVÓS. COMPROVAÇÃO DE PARENTESCO. 

DOCUMENTOS ORIGINAIS. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 

CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. De acordo com a previsão 

contida no art. 83, § 1.º, letra `b¿, n. 1, do Estatuto da Criança e 

Adolescente, a viagem de criança para fora da comarca onde reside, na 

companhia de ascendente, até terceiro grau, não exige autorização 

judicial. O parentesco deve ser comprovado documentalmente, o que 

pressupõe a apresentação de documentos originais. A cópia simples de 

certidão de nascimento da criança, então, não é suficiente, agindo com a 

cautela esperada a empresa ao impedir a viagem nestas circunstâncias. 

Não há falha no dever de informação se a exigência consta de forma 

expressa na lei, não sendo lícita a alegação de desconhecimento. 

Cumprimento do dever legal de fiscalização que afasta a alegada falha e a 

prática ilícita. Dever de reparação inexistente. Sentença confirmada. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003544533, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Juliano da Costa Stumpf, 

Julgado em 31/08/2012, grifei) Assim, neste contexto analítico necessário 

é a improcedência da presente demanda. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010412-07.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MANOEL JOAO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA., DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório (artigo 38 da Lei 9.099/95). 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. A parte Reclamante noticia nesta 

reclamação, adquiriu um veículo Fiat Strada Working, marca Fiat, modelo: 

2015, na loja Fiat Domani, em 13.10.2014, na importância de R$ 28.453,78. 

Ocorre que, o automóvel apresentou vícios de qualidade e foi apresentado 

à Assistência de Técnica por duas vezes, todavia, aduz que o carro 

continua apresentando defeitos e até o momento não houve resolução da 

questão. Apesar da aparência de vício/defeito, a conclusão de 

procedência ou não do pedido e suas implicações (condenação em dano 

material e moral), exige/demanda a produção de prova pericial dotada de 

complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de 

segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus 

desdobramentos. Questões importantes que só podem ser enfrentadas 

pela prova pericial: a) Se o uso severo do automóvel, utilizado em ruas 

não pavimentadas, com buracos e poeira é a causa do problema; b) Se 

existe algum defeito de fabricação que não foi sanado nas duas vezes 

que o requerente encaminhou o automóvel na assistência técnica; c) Se o 

requerente tem conduzido o veículo na maneira correta. O feito é próprio 

de apreciação na Vara Cível de feitos gerais, onde a instrução processual 

com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, 

identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados. 

Nesse sentido: ?Ementa: RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE 

CONSUMO ? INSCRIÇÃO EM SERASA ? DANO MORAL ? SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA ? INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA ? 

NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA ? PRELIMINAR ACOLHIDA ? 

PROVAS PRODUZIDAS NÃO PERMITEM O JULGAMENTO DO MÉRITO ? 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Revelando-se a prova pericial 

indispensável à aferição da legitimidade da assinatura questionada, deve 

ser acolhida e reconhecida a incompetência absoluta do juízo em razão da 

complexidade que envolve a causa. Recurso conhecido e provido para 

reformar a sentença e julgar extinto o processo nos moldes do artigo 51, 

inciso II, da Lei nº. 9.099/1995.?(TJTM ? TRU ? RI nº 

101188-72.2014.811.0058 ? Rel. juiz Marcelo Sebastião ? j. 12/08/2016 ? 

DJE 12/08/16). Grifei. Isto posto, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC. Por 

consectário lógico, revogo os efeitos da antecipação de tutela 

anteriormente deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo para interposição de eventual recurso e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010030-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER ROSALINA REAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)
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Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntaria do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que enteder de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

– Juizado Especial Cível e Criminal Autos n. 1000087-58.2018.8.11.0055 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. O promovente foi intimado para que emendasse a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando adequadamente os fatos, e 

fundamentos jurídicos do pedido, bem como, apresentasse comprovante 

de endereço em seu nome, ou justificativa para o comprovante constar em 

nome de terceiro sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 

do CPC de 2015) (cf. ID 11432054). Desse modo, considerando que a 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso, e, não havendo o promovente promovido a emenda da 

inicial, impõe-se a extinção do feito com o indeferimento da inicial com 

fulcro nos Arts. 321, parágrafo único, e 485, I do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos Arts. 321, parágrafo único e 485, I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nessa fase 

(artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

– Juizado Especial Cível e Criminal Autos n. 1000132-62.2018.8.11.0055 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. O promovente foi intimado para que emendasse a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando comprovante de endereço em 

seu nome, ou justificativa para o comprovante constar em nome de 

terceiro, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 320 e 321) - cf. ID 

11524525. Apesar de devidamente intimado por seu procurador 

constituído nos autos (cf. evento 14487222), manteve-se o promovente 

inerte, consoante certidão lançada (cf. ID 12065799). Ante o exposto, 

OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro nos Arts. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 07 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN MAYARA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000088-43.2018.8.11.0055 Autora: Evelyn Mayara Ferreira Ré: 

Telefônica Brasil 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 autora a 

emenda da petição inicial para que esta adequasse os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (cf. ID n. 11432118). A autora, embora devidamente intimada (cf. ID 

n. 14341178, 14342553 e 14578212), não apresentou manifestação nos 

autos (cf. certidão e ID n. 12068990). 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, 07 de março 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, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000872-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ ROPCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000872-54.2017.8.11.0055 Autor: Sergio Luiz Rockp Réu: 

Estado de Mato Grosso PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o autor requereu 

a desistência do feito (cf. ID n. 10779426). O pleito é perfeitamente 

possível, registrando-se que à parte autora compete analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido pela Constituição da República, observados os requisitos 

da legislação instrumental. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a 

desistência da ação formulada pela parte autora, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, 

paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de março 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 
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autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. De mais a mais, considerando a 

informação de que o autor não está lotado no efetivo do 7º Comando 

Regional da Polícia Militar, localizado nesta Comarca, e a possível prática 

de falsidade material/ideológica, remeta-se cópia integral dos presentes 

autos ao Ministério Público para a tomada de providências, caso assim 

entenda. 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, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010673-45.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BORGES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010673-45.2012.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a promovida se insurja contra os 

termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao 

conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos embargos 

opostos pela parte autora, entendo que a r. sentença tratou da temática 

posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Não há omissão 

quanto a fato de a parte promovida ter promovido a restituição da 

bagagem à autora, porém, entendeu este juízo que o tempo em que a 

bagagem ficou extraviada e, toda a celeuma trazida aos autos - em 

especial o fato de ter sido o reclamante deixado em parada de ônibus, sem 

seus pertences e em local por ele desconhecido é que geraram o dever 

de indenizar imposta na sentença embargada. Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da decisão, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. 

Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de recurso 

poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio descrito no art. 

494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece a 

decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 02 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOREIRA GOMES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIDE MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001414-72.2017.8.11.0055 Autora: Jocileide Maria Nascimento 

de Oliveira Réu: Banco Losango S/A. – Banco Múltiplo PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 
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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 n. 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se 

que o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob 

orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado 

Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se 

que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, 

cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é 

exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de 

Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, 

passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E AINDA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS 

proposta por JOCILEIDE MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA em desfavor 

de BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia técnica para solução do litígio. Ora, 

no caso, a autora sustenta que não celebrou contrato que constitui o 

débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro 

lado, a ré apresentou contrato com aposição de digitais que alega 

pertencer a parte autora, afirmando a necessidade de perícia técnica para 

solução do caso. Assim, considerando ser este o ponto nevrálgico do 

caso posto em análise e por ser imprescindível produção de prova pericial 

para sua adequada resolução, necessário é a extinção da presente 

demanda sem julgamento de mérito, por ser demanda de maior 

complexidade, fugindo, assim, da alçada dos Juizados Especiais, na forma 

do art. 3º, caput da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas: Sublinho que sem 

apoio técnico pericial é impossível definir se há fraude no presente caso. 

Assim, pairando dúvidas a respeito da veracidade de documento 

necessária é a perícia papiloscópica a ser realizada sobre esse. É 

exatamente neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, in verbis: PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA LIVRE 

APRECIAÇÃO DAS PROVAS. INSTRUMENTO DE CONTRATO ASSINADO A 

ROGO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] II. Ademais, o 

instrumento de contrato, referente ao financiamento da venda hostilizada, 

no qual consta a impressão digital supostamente da apelante, foi assinado 

a rogo (f. 58), a não socorrer a recorrente a alegação de que seria nulo 

de pleno direito, sobretudo por ter sido esse meio de identificação o 

adotado na procuração ad judicia e ata de audiência (fl. 06/07). III. Por 

advir alegação de fraude, em razão de contrato firmado por terceiro em 

nome da parte autora, e esta somente podendo ser comprovada por 

conhecimentos técnicos (apuração de que se, de fato, a apelada apôs 

sua digital na aludida avença), a realização da prova pericial mostra-se 

indeclinável à aferição do mencionado ardil, que, por envolver matéria 

complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis (Artigos 3o 

e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados Especiais). IV. Consoante o 

artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), o recorrente, 

sucumbido no seu inconformismo, se sujeita ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Suspendo a 

exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida (Lei 1.060/50, 

Art. 12). V. Recurso conhecido e improvido, o que legitima a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Acórdão n.372005, 20080310220213ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO 

TAVERNARD LIMA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal, Data de Julgamento: 18/08/2009, Publicado no DJE: 28/08/2009. 

Pág.: 271). Partindo dessas premissas, bem como se apresentando 

necessária a realização de perícia papiloscópica para comprovar a 

autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 01 de março de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000318-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ARRUDA SANTANA DE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000318-85.2018.8.11.0055 Autora: Marilene Arruda Santana de 

Gusmão Ré: Caixa Econômica Federal DECISÃO: 1. RELATÓRIO: 

Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando os autos, verifica-se que a autora 

propôs AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS perante o Juizado Especial 

Cível de Tangará da Serra/MT. Entrementes, é necessário reconhecer a 

incompetência absoluta no presente caso porque a citada ação foi 

proposta em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (empresa pública 

federal). Portanto, conforme art. 109, inc. I da Constituição Federal, o 

processamento e julgamento do feito compete a Justiça Federal, sendo 

imperiosa a extinção do feito sem julgamento de mérito. Nesse sentido: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE ENTE 

PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais Estaduais quando a demanda envolve 

interesse de ente público federal. [...] (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 559805820148110001/2015, , Turma Recursal Única, Julgado em 

24/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) Ante o exposto, reconheço, de 

ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e 

julgar os pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, IV, da Lei 9.099/95. 3. 

DISPOSITIVO: Isto posto, em face da incompetência absoluta, opino por 

reconhecer a incompetência deste Juizado e, com fundamento no artigo 

109, I da Constituição da República c/c art. 51, IV da Lei 9.099/95, declarar 

extinto, sem resolução do mérito, o presente feito. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, 

da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012333-35.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CAROLINI TESTON BALCONI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012333-35.2016.8.11.0055 REQUERENTE: INGRID CAROLINI 

TESTON BALCONI REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL 

LTDA. Vistos, etc. Aduz a requerente que está cursando o décimo 

semestre do curso de direito na instituição de ensino da requerida e 

finalizaria o citado curso no final do ano de 2016. Aduz também, que foi 

aprovada no concurso nº. 22/2015/GSCP do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato para o cargo de Analista Judiciário, sendo sua nomeação 

publicada no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, no dia 19.10.2016, e que a 

data final para apresentação da documentação exigida para posse 

terminaria em 22.11.2016. Desse modo, requereu junto a requerida 

abreviação do seu curso e, por consequência, a expedição do 

competente diploma. Aduz por fim, que a instituição de ensino se negou a 

antecipar a colação de grau, bem como expedir o certificado de conclusão 

do curso de direito. Neste termos, pleiteou em sede de antecipação de 

tutela, que a requerida fosse compelida a efetuar a colação de grau, com 

consequente expedição do diploma até às 11 horas do dia 22.11.2016, 

último dia para entrega de todos os documento junto ao órgão público. No 

mérito, requereu a condenação da requerida em danos morais. Houve o 

deferimento da tutela de urgência antecipada nos termos requeridos, bem 

como houve o regular cumprimento da decisão. A requerida, em sua 

defesa, menciona a ausência dos requisitos autorizadores para 

deferimento do pedido de condenação em danos morais. A parte 

requerente apresentou impugnação. Relatei brevemente, passo ao mérito 

da lide. O deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do CPC. 

Inquestionável que se trata de relação de consumo, versando sobre a 

prestação de serviço, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e 

a inversão do ônus da prova em face da hipossuficiência do autor. Como 

houve o devido cumprimento da tutela de urgência, bem como já houve a 

expedição do diploma, resta apenas analisar a ilicitude da conduta da 

parte reclamada em não abreviar a conclusão do curso e se tal fato 

ensejou os danos morais pleiteados. A despeito das alegações 

esposadas na peça defensiva que pudesse legitimar a negativa em 

antecipar a colação de grau da requerente, forçoso reconhecer que os 

motivos apresentados não são plausíveis, pois a própria requerida no dia 

18.11.2016, expediu uma declaração de conclusão de curso, afirmando 

que a requerida tinha concluído o curso de direito. Nessa trilha, não se 

coaduna com a boa-fé a conduta da requerida em não antecipar a colação 

de grau ao fundamento de que o término do calendário acadêmico só 

ocorreria em 16.12.2016, haja vista que a requerente já tinha exaurido 

toda a carga horária do curso, estava aprovada em todas as disciplinas, 

como se pode ver na declaração fornecida pela ré. Ademais, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.393/96) prevê em seu artigo 47, 

§2º, hipótese de redução de carga horária de cursos nos casos de alunos 

excepcional aproveitamento nos estudos, com isso, não seria razoável 

impedir a abreviação da colação de grau da reclamante, que já tinha 

concluído e estava somente na espera da ocorrência da colação de grau 

e expedição do certificado, o que é essencial posse no concurso público. 

Infere-se, portanto, que ocorreu falha na prestação dos serviços por 

parte da requerida. No entanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais, porque a postura da reclamada, a princípio, não se revelou 

como ilícita. O adiantamento da colação de grau ocorreu tendo em vista a 

condição peculiar da reclamante, que precisava do documento para tomar 

posse em cargo público. Não fosse essa circunstância, ela teria colado 

grau juntamente com todos os demais integrantes de sua turma, em data 

bem posterior àquela em que efetivamente ocorreu sua colação. Até o 

deferimento da tutela de urgência nestes autos, portanto, não havia nada 

que obrigasse a reclamada a promover a colação de grau antecipada da 

reclamante. Não havia, portanto, quando do ajuizamento da ação, qualquer 

ato ilícito por ela praticado. E deve ser ressaltado que, uma vez concedida 

a tutela de urgência, esta foi cumprida com toda resignação pela 

reclamada. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

condenar a requerida à obrigação de fazer requerida na petição inicial, 

porém julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. 

Decisão sujeita à homologação do Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Intime-se. Com o transito em 

julgado, nada sendo reclamado, arquive-se. Às providências. Anderson 

Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COP TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506/O-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FLORENCE CATTANI OAB - RS86869 (ADVOGADO)

GUSTAVO OLIVEIRA LIMA OAB - RS105057 (ADVOGADO)

CARLOS EMILIO JUNG OAB - RS22038 (ADVOGADO)

JAIME LAHUTTE NETO OAB - RS61774 (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

LEONARDO OURIQUE JUNG OAB - RS99169 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010421-66.2017.8.11.0055 REQUERENTE: FERNANDA 

CRISTINA BOLIS REQUERIDO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE 

CONSUMO LTDA., APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de ação indenizatória por danos morais e materiais, sob o fundamento de 

vício oculto no aparelho de telefone móvel, na qual a autora alega que 

adquiriu o produto em 21/10/2015, e, logo após, passou apresentar sinais 

de defeito, todavia achou que as falhas eram momentâneas e repentinas, 

assim, não encaminhou o telefone para assistência técnica. Aduz que em 

meados do mês de fevereiro/2017, voltou a ter problemas com o telefone 

móvel, pois o mesmo não carregava de forma efetiva e passou a desligar 

de abruptamente. Depreende-se dos relatos produzidos na inicial, que logo 

após o compra do produto, este veio apresentar falhas. Verifica-se 

também, que a requerente em nenhum momento encaminhou o aparelho 

móvel para assistência técnica, bem como não procurou a casa comercial 

que efetuou a venda do produto, pelo menos não há provas concretas 

nesse sentido. Assim, não existe nos autos nenhum documento ou outro 

meio probatório corroborando com a versão apresentada pela requerente 

em sua exordial. Outrossim, cabe a parte requerente apresentar o mínimo 

de provas para análise dos fatos, ônus que lhe compete nos termos do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a inversão do 

ônus probandi, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não tem o condão de eximir a requerente do dever de 
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comprovar minimamente os fatos alegados na inicial. Logo, o feito é 

próprio de apreciação na Vara Cível de feitos gerais, onde a instrução 

processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com 

segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui 

apresentados. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA 

INICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA CONCLUSÃO SOBRE 

A EXISTÊNCIA E ORIGEM DO DEFEITO. DECISÃO MAIS BENÉFICA AO 

CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 

(Recurso Cível Nº 71007129786, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

20/10/2017) Isto posto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no 

art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC. Por consectário lógico, 

revogo os efeitos da antecipação de tutela anteriormente deferida. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo para interposição de 

eventual recurso e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/90. 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, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A (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: 8010210-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA YONA SOUZA VITASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A (ADVOGADO)

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010210-30.2017.8.11.0055 Embargante: Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso Embargada: Luana Yona 

Souza Vitaski Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

mérito. Trata-se de Embargos à Execução interposto por Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT em desfavor de Luana 

Yona Souza VitasKi, versando sobre excesso de execução. No caso, 

alega a Embargante, excesso de execução, pois a Embargada deixou de 

proceder a compensação com valores que são devidos a fazenda pública 

(pagamento de taxas e despesas do veículo), tendo em vista que a Turma 

Recursal afastou a baixa dos débitos relativos ao veículo perante o 

Detran, bem como de quaisquer custos com taxas e tarifas referente ao 

veículo a partir da sua apreensão, razão pela qual está havendo excesso 

na execução. A Embargante apresentou cálculos contendo os valores da 

estadia que o veículo ficou no pátio do órgão, licenciamento do ano de 

2013 a 2016 e seguro DPVAT 2016, quais estão inadimplidos até o 

momento e se somados encontra-se na quantia de R$ 2.056,25 (dois mil, 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). A parte embargada 

reconheceu o afastamento da obrigação de baixa e isenção dos débitos 

pendentes do veículo, entretanto, discorda do pagamento destes valores e 

tampouco da compensação entre os valores, haja vista que a decisão final 

foi omissa neste ponto. Deste modo, é medida imperiosa reconhecer a 

possibilidade de valores entre o crédito e débito, bem como a possibilidade 

da Embargante cobrar todos os débitos que estão inadimplidos. Ante o 

exposto, opino pelo recebimento e ACOLHIMENTO da pretensão posta nos 

Embargos à Execução interposto por Departamento de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso – DETRAN/MT para reconhecer que a execução é devida 

no montante de R$ 6.943,73 (seis mil, novecentos e quarenta e três reais 

e setenta e três centavos), que deverá ser atualizado conforme preceitua 

a lei. ORDENO a expedição de RPV e encaminhamento ao Tribunal de 

Justiça para satisfação do crédito. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

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

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARILENE BALDIN BRUNETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA HIMMELSTEIN CAPELHUCHNIK OAB - SP345203 (ADVOGADO)

CRISTIANE RODRIGUES OAB - SP304054 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE HACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011790-32.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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RAMIRES FERNANDO TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. Intimo a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000633-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 9 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000634-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ISABEL BALANSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 9 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALES MENDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ingressou com a presente ação de obrigação de 

não fazer com pedido liminar consistente em determinar que o reclamado 

se abstenha de emitir fatura de cobrança referente ao mês de março, ao 

argumento que cancelou os serviços da reclamada, em razão desta não 

fornecer os serviços contratados. A precisa ser emendada para que o 

reclamante esclareça se pretende a rescisão contratual, bem como se 

pretende a suspensão da cobrança relativa aos meses subsequentes ou 

somente ao mês de março. Assim, nos termos do art. 320 do CPC, faculto 

a parte reclamante, no prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial, 

promovendo as adequações acima mencionadas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001021-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 
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o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 8 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 8 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 
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apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 9 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 9 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WAGNER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Da análise dos autos e dos 

documentos juntados, em juízo de cognição sumária, verifico que estão 

presentes os requisitos legais para concessão em parte das medidas de 

urgência pretendidas, qual seja, a abstenção de promover os descontos 

das parcelas fora do termo previsto no contrato. Está evidenciado pela 

documentação acostada à inicial que houve o desconto antecipado da 

parcela nº 8, uma vez que o reclamante junta o contrato no ID 12106878, 

constando a data de vencimento da citada parcela para 12.3.2018, e o 

demonstrativo com desconto efetuado na sua conta ocorrido aos 5.3.2018 

(Id 12106810). Tudo indica, portanto, que a reclamada descumpriu o dever 

contratual de observação do prazo de pagamento de uma das parcelas, 

evidenciando-se a probabilidade do direito invocado. Por outro lado, o 

perigo da demora evidencia-se pelo fato de que os descontos antecipados 

de parcelas, que são de valores expressivos, podem comprometer o 

atendimento de compromissos financeiros importantes assumidos pelo 

reclamante, do que resultaria, com grande probabilidade, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela de urgência antecipada no que tange à obrigação de não fazer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 268 de 568



(inibição de promover os descontos antecipadamente), pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade do 

reconhecimento na falha na prestação de serviços da reclamada, e o 

periculum in mora, vez que os citados descontos podem causar prejuízos 

ao reclamante e, caso não ocorram na data contratada, certamente 

causarão outros prejuízos de difícil reparação. A jurisprudência é assente 

no sentido de que desconto antecipado de parcelas de financiamento 

constitui infração contratual: Apelação cível. Ação indenizatória. Desconto 

antecipado das parcelas do financiamento contratado. Quebra do 

pactuado expressamente. Devolução em dobro da primeira parcela. Dano 

moral devido. 1. O desconto antecipado no contracheque é suficiente para 

reconhecer a falha na prestação do serviço, mesmo porque não é 

razoável para o consumidor supor que a efetiva repercussão financeira 

no seu patrimônio irá ocorrer quase um mês antes do vencimento da 

parcela, ainda que entraves burocráticos demandem certo lapso temporal 

entre o desconto, pelo empregador, e o repasse da quantia ao agente 

financeiro, porque isso é ônus inerente à prestação do serviço, que não 

pode ser repassado ao consumidor (art. 51, IV e § 1º, III, do CDC). 2. A 

devolução de quantias pagas indevidamente pelo consumidor sempre se 

fará em dobro, por comando expresso do parágrafo único do art. 42 do 

CDC, salvo hipótese de engano justificável, inexistente no caso. 3. Não 

pode ser considerado como um mero aborrecimento a situação fática 

ocorrida no curso ou em razão da prestação de serviço de consumo, a 

qual o fornecedor não soluciona a reclamação, levando o consumidor a 

contratar advogado ou servir-se da assistência judiciária do Estado para 

demandar pela solução judicial de algo que administrativamente facilmente 

seria solucionado quando pelo crivo Juiz ou Tribunal se reconhece a falha 

do fornecedor. 4. Tal conduta estimula o crescimento desnecessário do 

número de demandas, onerando a sociedade e o Tribunal. Ao contrário, o 

mero aborrecimento é aquele resultante de situação em que o fornecedor 

soluciona o problema em tempo razoável e sem maiores consequências 

para o consumidor. 5. Considerando os critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, em vista de casos análogos e observância ao seu 

aspecto compensador ao que se atribui até mesmo um componente 

punitivo, em vista das circunstâncias do caso concreto, que não geraram 

maiores repercussões ao autor, considero que o valor de R$1.000,00 seja 

suficiente para reparar o dano moral sofrido. 6. Provimento do recurso. 

(TJRJ - APL: 00060175820138190045 RJ 0006017-58.2013.8.19.0045, 

Relator: DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de 

Julgamento: 15/10/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/10/2014 00:00) (grifos) 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. COBRANÇA POR ACORDO EFETUADO ENTRE AS PARTES EM 

DATA E MONTANTE DIVERSOS DO PACTUADO. COBRANÇA 

ANTECIPADA DA DÍVIDA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE VALOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO NO CASO 

CONCRETO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SUES PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível n. 71004392049, 3ª Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richintti, julgado em 25.09.2013) 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a legalidade dos 

descontos de forma antecipada, em especial por novação posterior ao 

contrato anexado à inicial, a presente decisão poderá perfeitamente ser 

revogada. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento. Verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e 

até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão. Observo, no entanto, que as conclusões desta decisão não 

se aplicam ao pedido de devolução da quantia debitada neste mês, tendo 

em vista a absoluta ausência de utilidade do provimento nesse sentido. 

Ocorre que o reclamante promoveu a presente ação no dia 08.03.2018 e a 

presente decisão está sendo proferida nesta data, 09.03.2018, uma 

sexta-feira, ao passo que o termo para o regular débito em conta corrente, 

de acordo com o contrato, ocorreria no dia 12.3.2018 (próxima 

segunda-feira), ou seja, no próximo dia útil imediato. Necessário ressaltar 

que o reclamante não questiona a existência da dívida; ao revés, a 

reconhece expressamente, se insurgindo apenas quanto ao desconto 

antecipado em sua conta bancária. Levando em consideração o tempo de 

publicação do presente ato judicial, a efetiva intimação da reclamada para 

cumprimento, bem como o prazo para cumprimento da medida que seria 

fixado por este juízo, que seria de pelo menos 24 horas, a medida se 

tornaria inútil, tendo em vista que, quando do decurso do prazo, a 

reclamada já estaria autorizada a promover o débito conforme previsto no 

contrato. Não bastasse a evidente ausência de utilidade da medida, não 

vislumbro, sob esse aspecto, o alardeado perigo da demora, tendo em 

vista que o reclamante não apresenta nenhuma evidência, aliás nem 

menciona fato em específico, no sentido de que necessite do referido 

valor imediatamente, ou seja, de que precisaria honrar algum outro 

compromisso financeiro inadiável e com vencimento entre esta data e a 

segunda-feira próxima. Não há, outrossim, evidência de que o saldo 

remanescente em sua conta corrente, que ainda é bem vultoso, possa 

comprometer o atendimento de outros compromissos. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência antecipada 

a fim de determinar que o banco reclamado se abstenha de debitar na 

conta bancária do reclamante as parcelas do empréstimo nº 698684 antes 

dos prazos fixados no contrato, sob pena de multa que fixo em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para cada débito irregular que for promovido, até 

o limite máximo de 40 salários mínimos. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 9 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 
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concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 9 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000760-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CAMBRUZZI (EXECUTADO)

RENAN CAMBRUZZI (EXECUTADO)

JUDITE CAMBRUZZI (EXECUTADO)

JUDITE CAMBRUZZI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARLINDO FRANCISCO CAMBRUZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000760-81.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JUDITE 

CAMBRUZZI E CIA LTDA - ME, RENAN CAMBRUZZI, RENATO CAMBRUZZI, 

ARLINDO FRANCISCO CAMBRUZZI, JUDITE CAMBRUZZI Vistos etc. I. 

Processe-se independentemente do pagamento de custas, nos termos do 

artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte executada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da dívida ou garanta a 

execução na forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, sob pena de a 

penhora recair sob qualquer bem indicado, exceto os legalmente 

impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a providência supra, proceda-se 

a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 

observado o procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da Lei nº 

6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de citação 

escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF (bem como para o 

regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, 

todos da CNGC), expedindo-se o necessário para tanto. V. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000284-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NUNES DE SANTANA (EXEQUENTE)

ANDRE FILIPE DE AZEVEDO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000284-43.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: LUANA NUNES DE SANTANA, ANDRE FILIPE DE AZEVEDO 

ARAUJO EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Vistos etc. 1. Inicialmente cumpre 

ressaltar que a pessoa cadastrada no polo ativo do PJE é diversa da 

pessoa intitulada como autora na petição, além de ter juntado ao processo 

documentos de terceiros a lide. Intime-se a parte autora, através de seu 

douto advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

q u a n t o  a o s  d o c u m e n t o s  j u n t a d o s  d e  f l s .  i d . 

11531645/11531628/11531595/11531574/11531530 e ainda manifeste-se 

quanto a verdadeira autora da lide. 2. Intime-se ainda a parte autora para, 

no mesmo prazo, emendar a petição inicial, informando precisamente, além 

da quantia que desembolsou, que tipo de conta adquiriu da requerida e as 

bonificações eventualmente recebidas, bem como instrua a petição inicial 

com o título executivo que pretende liquidar (sentença), sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 3. De outro lado, 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, na verdade, dos autos decorre elementos indiciários 

que contrariam tal afirmação. 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 o caso, comprovante de renda, 

sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 4. Após, 

concluso para deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000627-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE SEGAT HASSE (EXECUTADO)

JULIANO HASSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000627-39.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JULIANO HASSE, 

JOSIANE SEGAT HASSE Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 
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executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000780-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO EUGENIO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000780-72.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: APARECIDO EUGENIO PEREIRA INTERESSADO: ESTE JUÍZO 

Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. II. Oficie-se ao INSS requisitando 

informações, no prazo de dez (10) dias, acerca da dependente da 

falecida habilitada perante a Previdência Social (art. 1º, Lei nº 6.858/80), 

bem como e, se o caso, informações acerca de eventual resíduo de 

benefício previdenciário deixado pela “de cujus”. O ofício deverá ser 

instruído com dados essenciais da “de cujus” (RG, CPF, data de 

nascimento, nome da mãe, pai, etc). III. Oficie-se, ainda, às agências 

bancárias Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para que informem, 

no prazo de dez (10) dias, sobre o saldo bancário/ resíduo de benefício 

previdenciário/FGTS/PIS-PASEP existente na conta da “de cujus”. IV. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000626-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR GONCALVES DE JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000626-54.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: LINDAMIR GONCALVES DE JESUS ANDRADE REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. DETERMINO a realização 

antecipada de perícia médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no 

sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, 

deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de 

tutela, devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos 

autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, 

de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000720-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALVES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000720-02.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: CLAUDINO ALVES DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial para juntar aos autos extrato do CNIS, com o fim de possibilitar a 

análise de sua qualidade de segurado. II. Após, venham os autos 

conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000741-75.2018.8.11.0045

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:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000741-75.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: VALDECIR ANTONIO 

BURILE Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000504-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR CAVALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000504-41.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: ODACIR CAVALLI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos etc. I. Consoante denunciado pela parte autora à fl. id. 11734351 

denota-se a ocorrência de litispendência (CPC, art. 337, § 1º) entre o 

presente feito e outra demanda que tramita perante a Quinta Vara desta 

Comarca sob o nº 1000505-26.2018.811.0045. II. Isto posto, e por tudo 

mais que nos autos constam, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. III. Sem custas em razão da gratuidade. IV. Oficie-se o juízo 

da 5ª Vara desta Comarca. V. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. VI. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005250-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA BRAGANCA DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANTONIO DE HUNGRIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005250-83.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARTA PEREIRA BRAGANCA DE HUNGRIA REQUERIDO: 

EMERSON ANTONIO DE HUNGRIA Vistos etc. 1) O Juiz interrogou o 

requerido. 2) Encaminha-se oficio ao CAPS para que o médico que 

acompanha o requerido responda aos quesitos anexados na petição 

inicial. 3) Com a resposta nos autos abra-se vista para a Defensoria 

impugnar o pedido no prazo de 15 dias. 4) Em seguida ao Ministério 

Público. 5) Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000104-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES VICENTE CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000104-27.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARDOSO REQUERIDO: 

ALCIDES VICENTE CARDOSO Vistos etc. 1) Diante da documentação 

apresentada é o caso de dispensar a entrevista pessoal bem como a 

posterior realização de exame pericial, tendo em vista a existência de 

declarações médicas firmadas por profissional que possui fé pública. 2) 

Para os fins de apresentar impugnação quanto ao pedido nomeio o Núcleo 

de Prática Jurídica da Universidade La Salle, em substituição da nomeação 

da Defensoria Pública, para apresentação do ato em 15 dias. 3) Em 

seguida, abra-se vista ao Ministério Público. 4) Finalmente, conclusos para 

sentença. 5) Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002699-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES DAVID PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002699-33.2017.8.11.0045 

AUTOR: DOLORES DAVID PONTES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. I. Certifique-se a senhora gestora 

se houve a intimação do requerido para apresentar contestação, bem 

como se decorreu o prazo. II. Após, retorne-me imediatamente conclusos. 

III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004236-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ELGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004236-64.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JOEL ELGER REQUERIDO: JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA 

Vistos etc. 1. Recebo a inicial com os documentos que a instruem e acolho 

sua emenda de Id. 10620289, em seus exatos termos. 2. Deixo para 

posterior análise a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, haja vista o recolhimento, por parte do autor, das custas iniciais, 

bem como ante a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, 

a despeito da determinação anterior. 3. Postergo a análise da tutela de 

urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade 

de ouvir o polo passivo da demanda, aliada ao fato de que a concessão 

do pleito liminar está condicionada à demonstração de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que exige, pois, cautela e 

segurança por parte do Juízo para sua concessão. 4. Entretanto, 

enquanto se aguarda um melhor esclarecimento dos fatos, tenho como 

mais prudente, já que o bem é móvel e de fácil comercialização, atento ao 

poder de cautela (art. 294 CPC), determinar a proibição de transferência 

do bem descrito na inicial enquanto perdurar a lide, bem como proceder-se 

com a anotação através do Sistema RENAJUD. 5. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 02/04/2018, às 09h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 6. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. 7. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 8. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). 9. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). 10. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). 11. 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). 12. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). 13. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). 14. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 
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Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000179-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE VALOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR GIONGO (RÉU)

 

PROCESSO N. 1000179-66.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária. II. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 02/04/2018, às 13h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC art. 341 c.c 

344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. 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). IX. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁSSIO LUÍS FURIM 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000547-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVALDO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000547-12.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 15.084,00 AUTOR: 

JOCIVALDO SANTANA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Intimação para impugnação à contestação. 

Lucas do Rio Verde - MT, 9 de março de 2018. Leila Cristina de Lima 

Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 

1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000700-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA FERREIRA MENDES DA COSTA VITTORAZZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUCIANO DOS SANTOS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000700-11.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: KEILA FERREIRA MENDES DA COSTA VITTORAZZI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, LUCIANO 

DOS SANTOS DE LIMA Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação Declaratória de 

Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos c/c Obrigação de Fazer 

Transferência de Veículo c/c Cobrança” ajuizada por KEILA FERREIRA 

MENDES DA COSTA VITORAZZI em face de ESTADO DO MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e LUCIANO DOS SANTOS LIMA. 2. DECIDO. Como é sabido, com 

a elevação desta Comarca para a Terceira Entrância (Resolução nº 

08/2014/TP), houve a instalação de mais duas Varas – Quinta e Sexta – 

dentre estas à Quinta Vara foi atribuída a Jurisdição dos Juizados 

Especiais Cível e Criminal e do Juizado Especial da Fazenda Pública, que 

passou, desde então, a existir nesta Comarca. Consta no art. 2º da Lei nº 

12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda Pública compete 

“processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”. Tal competência, segundo prevê o §4º da 

mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. A Resolução nº 

04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados no âmbito do 

Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de sua esfera de 

atuação, como a demanda indenizatória. Ademais, ainda que o 

litisconsórcio passivo envolva pessoa/empresa particular, o fato é que tal 

circunstância em nada altera a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS MOVIDAS CONTRA MUNICÍPIO DE 

VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PARTICULARES. RESOLUÇÃO N.º 

901/2012-COMAG E LEI FEDERAL N.º 12.153/09. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JULGARAM PROCEDENTE O 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70051068963, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 28/11/2012)” Assim, considerando 

o valor da presente causa e que a demanda foi proposta em desfavor de 

Autarquia Estadual, tem-se que a competência para o seu processamento 

é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Diante do exposto, DECLARO 

a incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos à Quinta Vara desta Comarca. 

Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Vara 

competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000698-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000698-41.2018.8.11.0045 

AUTOR: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: ROYAL 

SUPERMERCADOS LTDA - ME Vistos etc. I. Recebo a petição inicial e 

defiro o prazo de cinco (05) dias para o depósito da quantia especificada 

(CPC, art. 542, I) caso o mesmo ainda não tenha sido realizado. II. Após, 

cite-se o requerido para levantar o depósito ou oferecer resposta no 

prazo de quinze (15) dias, observando-se o disposto no art. 544 do CPC, 

que enumera as defesas cabíveis na contestação. III. A alegação de que o 

depósito não é integral só será admissível se o réu indicar o montante que 

entende devido (CPC, art. 544, IV). Alegada a insuficiência do depósito e 

indicado o montante que se entende devido, ao autor é lícita a 

complementação no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação (CPC, 

art. 545). Por outro lado, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a 

coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, 

prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida (CPC, art. 545, § 
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1º).Confirmado o depósito judicial, expeça-se ofício para o órgão de 

proteção ao crédito para exclusão do nome da autora, em 10 dias, com 

relação ao débito discutido nos autos. IV. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA MARIA DA CONCEICAO SILVA (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)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000603-11.2018.8.11.0045 

AUTOR: EDINALVA MARIA DA CONCEICAO SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Da análise da inicial, percebe-se 

que não houve o preenchimento, no caso, do requisito do prévio 

requerimento administrativo. Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal 

firmou entendimento em sede de Recurso Extraordinário (RE) 631240, com 

repercussão geral reconhecida, acerca da necessidade, em ações 

previdenciárias, do prévio requerimento administrativo, sob pena de 

extinção do processo pela inexistência de interesse de agir. Dessa forma, 

SUSPENDO o andamento do feito pelo prazo de 90 dias, e, como 

consequência, DETERMINO que a parte autora, realize o requerimento 

administrativo do benefício, e não sendo finalizado o atendimento neste 

prazo ou sendo indeferido o pedido, junte nova certidão administrativa com 

o status do pedido, sob pena de extinção do processo. Pelo mesmo prazo 

ainda, faculto a parte autora para que especifique se o caso realmente é 

para auxílio acidente ou é o caso de auxílio saúde. Caso o benefício seja 

concedido administrativamente, o processo será extinto. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000840-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OTILDE FERREIRA MORINIGO (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000840-45.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: OTILDE FERREIRA MORINIGO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária 

com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência, 

nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

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

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…) Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) 

da incapacidade para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. 

Quanto ao período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se 

em gozo do benefício de auxílio-doença até a data de 17/02/2018, 

suprindo, portanto, o período de carência e a qualidade de segurada nos 

termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – 

probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, 

tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se acometida 

de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o 

labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a 

decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual 

restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos e exames recentes, comprovando, em princípio, que 

ainda persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, 

entendo presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento 

do benefício impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo 

adquirir medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio 

doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da segurada: Otilde Ferreira 

Moringo; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 

200.906.921-87; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Mario Kaway Filho, devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos 

trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000827-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSLEI SOARES AMADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000827-46.2018.8.11.0045 

AUTOR: FRANSLEI SOARES AMADOR RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. Trata-se de ação de concessão de 
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benefício de auxílio acidente proposta por Franslei Soares Amador, em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, almejando benefício 

previdenciário que intitula ter direito. 2. Da análise dos autos, infere-se 

que, em casos como o presente, é concorrente a competência do Juízo 

Federal com jurisdição sobre o domicílio do autor e do Juízo Federal da 

capital do Estado-membro, devendo prevalecer a opção exercida pelo 

segurado, a teor do preconizado na Súmula nº. 689 da Suprema Corte: “O 

segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o 

Juízo Federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do 

estado-membro”. Nas hipóteses em que a comarca não é sede de vara do 

juízo federal, dispõe a Constituição Federal em seu artigo 109, § 3º, que: 

“Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio 

dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição 

de previdência social e segurado”. Conclui-se, assim, que o segurado não 

tem a faculdade de aforar feito contra a Autarquia Previdenciária Federal 

em Juízo Estadual diverso daquele de seu domicílio, tendo em vista que a 

finalidade da norma inserta no art. 109, § 3º, da CF, que versa que a 

competência delegada, é justamente de oportunizar e facilitar o acesso do 

segurado à Justiça próximo do local onde vive, naturalmente considerando 

as dificuldades, financeiras inclusive, de deslocar-se para outro foro. 

Diferentemente do que normalmente ocorre nos casos de competência 

territorial, aqui não há que se falar em competência relativa do Juízo 

Estadual do domicílio do autor, mas, sim, em competência absoluta deste 

em relação aos demais Juízos Estaduais, decorrente da norma 

constitucional que prevê a delegação. É que, tendo o autor optado por não 

propor a ação no Juízo Federal, não há delegação senão para o Juízo de 

Direito do domicílio, sendo os demais Juízos absolutamente incompetentes 

para o trato da matéria. Sendo absoluta a competência, cabível sua 

declinação, de ofício, não se aplicando a regra processual de prorrogação 

da competência por inexistência de exceção oferecida pela autarquia ré. 

Os seguintes precedentes bem confortam tal entendimento: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA - ART. 109, § 3º, 

CF - JUÍZOS ESTADUAIS DE COMARCAS CONTÍGUAS - DETERMINAÇÃO 

DO ENDEREÇO DO AUTOR - COMPETÊNCIA FUNCIONAL, PORTANTO, 

ABSOLUTA - IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. 

O art. 109, § 3º da CF faculta ao beneficiário da Previdência Social ajuizar 

ação no foro da Justiça Estadual da comarca onde tem domicílio. Tal 

competência funcional deriva do texto constitucional, por isso é absoluta e 

declarável ex officio. Precedente desta Seção (CC 96.01.32950-1/MG, Rel. 

JUIZ ALOISIO PALMEIRA, 1ª Seção, DJ 28.04.97, p. 27928). 2. 

Comprovado nos autos que o autor é domiciliado em Timóteo/MG, é 

competente o Juízo suscitante à qual pertence o domicílio. Há de ser 

observada a regra constitucional acerca da competência, que não chega 

ao ponto de permitir, na espécie, a livre escolha do foro por parte do 

beneficiário. 3. Competência do juízo suscitante, para onde devem ser 

remetidos os autos. (TRF-1ª Região - CC 2000.01.00.081432-4/MG, Rel. 

Juiz Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, Primeira Seção, DJ p.441 de 

05/11/2001) PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

ENTRE VARAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DELEGADA. DOMICÍLIO DA 

PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 109, § 3º, CF. 1 - 

Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre dois 

juízes estaduais, tendo o segurado ajuizado a ação previdenciária na 

comarca que não é de seu domicílio. - Segundo interpretação 

jurisprudencial e à vista do contido no § 3º do art. 109 da CF, o segurado, 

cujo domicílio não seja sede de Vara Federal, tem três opções de 

aforamento da ação previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante o 

Juízo Estadual da comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da 

capital do Estado-membro. 2 - Tendo o segurado optado por ajuizar a ação 

previdenciária perante Juízo Estadual, terá de fazê-lo em relação à 

comarca que seja de seu domicílio, mas não em outro Juízo Estadual onde 

não resida, como na hipótese presente, pois em relação a esse foro não 

há competência delegada. É que em se tratando de conflito de 

competência estabelecido entre dois Juízes Estaduais, somente um deles 

detém a delegação da competência federal, não se aplicando nesse caso 

a regra processual civil de prorrogação de competência, nem o princípio 

da perpetuatio jurisdictionis (art. 87 do CPC), por não se tratar de 

competência relativa, mas, sim, de competência absoluta decorrente de 

norma constitucional (§ 3º do art. 109 da CF). 3 - Conflito conhecido para 

declarar a competência do juízo Suscitante. (TRF4, Conflito de 

Competência n. 2006.04.00.022544-9, Terceira Seção, Rel. Juiz Federal 

Jorge Antonio Maurique, DJ 23-08-2006) CONSTITUCIONAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA POR SEGURADO CONTRA O INSS. 

ARTIGO 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. Em face 

do disposto no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, tratando-se de litígio 

contra instituição da previdência social, o ajuizamento da ação, se não 

ocorrer na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado, pode ser 

feito tanto perante o juízo federal da respectiva jurisdição como perante as 

varas federais da capital do Estado-membro. Precedentes. Recurso 

extraordinário conhecido e provido. (STF, RE n. 293.246-9/RS, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 02-04-2004) PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA RURAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES DE 

DIREITO DE COMARCAS DIFERENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. 

ABSOLUTA. A competência funcional é absoluta, insusceptível de 

modificação (CF - artigo 109, parágrafo 3º). O foro competente para 

processar e julgar pedido de aposentadoria ou outro benefício devido pela 

Previdência Social é o do domicílio do segurado ou beneficiário. Cabimento 

da declaração, de ofício, da incompetência. (TRF-1ª Região - CC 

96.01.32950-1/MG, Rel. Juiz Aloísio Palmeira, Primeira Seção, DJ p.27928 

de 28/04/1997) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO 

SEGURADO E VARA ESTADUAL EM QUE PROPOSTA A AÇÃO. 

COMPETÊNCIA FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DE OFÍCIO. 1. 

Em se tratando de ação proposta por beneficiário da previdência social 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social, perante a Justiça Estadual, no 

exercício da competência federal delegada, nos termos do § 3º, art. 109, 

da CF/88, afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da 

comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. A faculdade 

de escolha de foro não possibilita a propositura de ação previdenciária 

perante Juízo de Direito estranho ao domicílio do segurado/beneficiário ou 

ao do INSS. 2. Residente o autor na Comarca de Jaru/RO, que não é sede 

de vara federal, nem se encontra incluída na jurisdição do Juízo de Direito 

da Comarca de Machadinho do Oeste/RO, correta a decisão do Juízo de 

Direito desta de declinar, de ofício, a competência para processar e julgar 

a ação previdenciária ao Juízo Estadual com jurisdição no foro de domicílio 

do autor (Comarca de Jaru/RO). 3. Conflito Negativo de Competência 

conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Jaru/RO, suscitante. A Seção, por unanimidade, conheceu do 

conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Jaru/RO, suscitante. (TRF-1ª Região – CC 64646 RO 

2008.01.00.064646-9, Relator(a): Des. Federal Francisco De Assis Betti, 

julgamento: 17/03/2009, Primeira Seção, Publicação: 06/04/2009 e-DJF1 

p.68) 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 109, § 3º, da CF e art. 

64, do CPC, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar 

e julgar o presente feito, e determino sua remessa ao Juízo Estadual do 

domicílio do autor, naturalmente competente para o seu deslinde. Se a 

cidade do domicílio do autor for sede da Justiça Federal, a esta os autos 

deverão ser encaminhados. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 5. Às providencias. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004695-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ELCI POLIPPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004695-66.2017.8.11.0045 

AUTOR: VILMA ELCI POLIPPO RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 
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auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a autora teve seu pedido administrativo 

negado na data de 30/03/2017, consoante fl. id. 1180594, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a autora encontra-se acometida de patologias que a impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: 

Vilma Elci Polippo; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 

555.983.900-00; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001026-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA DA PAIXAO DE LIMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAIXAO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001026-05.2017.811.0045 TIPO: EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: OLGA DA PAIXÃO DE LIMA. REQUERIDO: 

MARCOS PAIXÃO DE LIMA. Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação de 

Exoneração de Alimentos” ajuizada por OLGA PAIXÃO DE LIMA em face 

de MARCOS PAIXÃO DE LIMA, ambos qualificados nos autos, onde a 

autora objetiva a exoneração do dever de prestar alimentos ao neto 

requerido, alegando para tanto que o mesmo já alcançou a maioridade e 

possui capacidade civil plena, detendo meios de prover seu sustento. 

Alega, ainda, que é idosa, mora sozinha, possui alto nível de surdez e 

necessita de sua aposentadoria no valor de um salário mínimo para 

sobreviver. Com a inicial vieram documentos. Citado pessoalmente (id 

10020238), o requerido não apresentou contestação (certidão id 

12088852). 2. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. Não existem 

preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Primeiramente, da 

análise do acervo de informações encartadas nos autos, verifica-se que o 

requerido, devidamente citado, não contestou o feito, deixando transcorrer 

‘in albis’ o prazo para a consecução de tal mister. Nesses casos, 

considero que a revelia opera seus jurídicos e legais efeitos, fazendo 

presumir como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora quando 

da peça inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. De 

efeito, como característica natural dos alimentos — verba representada 

através de valor que deve ser arbitrado de acordo com a instituição de um 

liame de proporcionalidade a ser traçado entre a necessidade de quem o 

postula e a possibilidade de quem é chamado a prestá-la (art. 1.694, § 1.º 

do Código Civil de 2002), e as oscilações econômico-financeiras que as 

partes envolvidas podem, no seu estado potencial, padecer durante a 

continuidade obrigacional — a pensão alimentícia pode sofrer 

modificações quantitativas e/ou qualitativas, sem embargo da existência 

de decisão judicial que tenha provocado coisa julgada material. A 

obrigação alimentar, em função dos atributos da continuidade e 

periodicidade que lhe são inerentes, traz impresso na sua essência a 

cláusula ‘rebus sic stantibus’, de tal sorte que o valor representado pelo 

seu ‘quantum’ tem a sua permanência intacta enquanto as condições 

factuais subjacentes de necessidade/possibilidade e proporcionalidade se 

manterem incólumes. Do contrário, se sobrevier alterações depreciativas 

ou valorativas das condições econômicas de quem paga ou de quem 

aufere os alimentos, poderá o interessado, rever as bases obrigacionais 

anteriormente fixadas, para o fim de promover a majoração, redução ou 

exoneração do encargo, conforme as nuances que circundam os fatos. 

Interpretação do conteúdo normativo do art. 1.699 do Código Civil, c/c art. 

13 e art. 15, ambos da Lei n.º 5.478/1968, e art. 505, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Partindo da premissa consistente no fato de que a 

redução, a majoração ou a exoneração do encargo alimentar tão somente 

se afigura viável na hipótese em que sobrevier modificação na situação 

econômico-financeira de quem paga ou de quem aufere os alimentos, para 

a viabilidade do pedido de exoneração desponta a necessidade de restar 

demonstrada a desnecessidade atual de o alimentando persistir auferindo 

os alimentos. Pois bem. Compulsando o acervo de provas existentes no 

processo, deduz-se que o requerido, segundo as informações 

processuais, além de completar a maioridade, possui aptidão para se 

sustentar, bem como não se cogitou de estar matriculado/vinculado a 

qualquer tipo de estudo que demande a intervenção/custeio por parte da 

autora. De se destacar também, que não há qualquer evidência que 

ateste, com um grau mínimo de segurança, que o requerido possua 

doença/moléstia incapacitante, que o impeça de exercer atividade laboral 

remunerada. Ao contrário da parte autora, que possui idade avançada 

(atualmente 74 anos) e presumível incapacidade laboral, percebendo como 

renda o valor de um salário mínimo, proveniente de aposentadoria por 

idade rural (id 5613568). Por via de consequência, tomando-se em 

consideração que não mais subsiste a necessidade concreta e objetiva de 

a autora arcar com o dever de prestar alimentos, penso que a 
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procedência do pedido é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o fim de, com 

lastro no conteúdo do art. 1.695 do Código Civil, determinar a exoneração 

da requerente do encargo de prestar alimentos ao requerido. Como 

corolário, declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito 

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

3.1. Oficie-se COM URGÊNCIA ao INSS solicitando o cancelamento do 

desconto que vinha sendo realizado na folha de pagamento do benefício 

da autora Olga Paixão de Lima (NB 1096680413), referente à pensão 

alimentícia arbitrada nos autos 2961-78.2009.811.0045 (código 33707). 

3.2. Pelo princípio da sucumbência, condeno o requerido no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. 3.3. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se os autos, com as anotações e 

baixas de estilo. 3.4. Intime-se o Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001326-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI FATIMA LUZZATO DUARTE (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001326-98.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Gessi Fátima Luzzatto Duarte. Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em 

suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, 

qualidade de segurada especial e carência. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão inicial (Id 1505649) foi determinada a citação da 

parte requerida e designada desde logo audiência instrutória. Citado, o 

requerido apresentou contestação (Id 5080548) e documentos 

sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício. A autora apresentou impugnação no Id 5610501. 

Em audiência de instrução e julgamento (Id 8057191) tomou-se o 

depoimento pessoal da parte autora e foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A concessão da aposentadoria ao trabalhador rural por idade, 

prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao 

preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) anos 

para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 201, § 

7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural nos 

termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima 

exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que a autora 

(mulher) possui idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. Por 

outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício, conforme estabelece a tabela 

constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto a este requisito, de acordo 

com o entendimento traçado pelo STJ em sede de recurso especial 

representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em 

que o segurado especial completar a idade legal deverá ter preenchido o 

tempo de carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 

da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM 

SEDE DE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO 

ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO 

SENTIDO DE QUE O SEGURADO ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO 

NO CAMPO, QUANDO COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE 

APOSENTAR POR IDADE RURAL, MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER 

SEU BENEFÍCIO. SE, AO ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO 

ARTIGO 48, §1º, DA LEI 8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE 

EXERCER ATIVIDADE RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA 

TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL PELO DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS 

CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. 

RESSALVADA A HIPÓTESE DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O 

SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA 

CONCOMITANTE, MAS NÃO REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO 

ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO 

CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No 

caso em exame, em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela 

inserida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que a parte autora 

completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade no ano de 2011, 

precisamente em 20/09/2011, mister a comprovação do período de 

carência mínimo de 180 (cento e oitenta) meses imediatamente anteriores 

à referida data. Para fins de comprovação do exercício da atividade rural, 

nos termos da Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da 

controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente 

testemunhal. É necessária a existência de um início razoável de prova 

material, devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Certidão 

casamento da autora (1976) indicando a profissão de seu esposo e de 

seus pais como agricultores; 2) Certidão de nascimento das filhas da 

autora (1977 e 1979) indicando a profissão de seu esposo como 

agricultor; 3) Cadeia dominial de imóvel rural (de 1979 a 2010); 4) Notas 

fiscais de compra de vacina e venda de leite (2012 a 2014). Diante da 

dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação no 

sentido de que o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício 

de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, 

é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. 

Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO 

DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN 

CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 277 de 568



que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 15 (quinze) anos anteriores ao adimplemento da idade mínima 

exigida para a aposentadoria rural. Ressalta-se que a existência de curto 

e esparso vínculo urbano constantes do CNIS da parte autora, ou mesmo 

a simples inscrição como contribuinte individual autônoma, não são hábeis 

a desqualificar a atividade campesina comprovada pelo conjunto 

probatório. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. 

EXPARSOS E EXÍGUOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. CABE 

CONSIGNAR QUE EVENTUAIS REGISTROS DO CNIS DE VÍNCULOS 

URBANOS ESPARSOS E EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE 

TRABALHADOR RURAL DO SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA 

HIPÓTESE EM QUE O ACERVO PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS 

APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. OBSERVA-SE JUNTO ÀS PROVAS 

APRESENTADAS (FL. 122), QUE A PARTE AUTORA POSSUI VÍNCULOS 

EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, OS QUAIS NÃO DESQUALIFICAM A 

CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. 8. NO MESMO SENTIDO, A 

SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 

AUTÔNOMO, COM A SIMPLES APOSIÇÃO DE DETERMINADA PROFISSÃO, 

SEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM NÃO 

DESCARACTERIZA A PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO 

SEGURADO, NA HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO DAS PROVAS 

PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. (...) (ACORDAO 

00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA 

SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 DATA:09/09/2014 

PAGINA:97.)” Da mesma forma, encontra-se pacífico em sede de recurso 

repetitivo o entendimento de que eventuais vínculos urbanos na CTPS de 

algum integrante do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os 

demais integrantes como segurados especiais. Vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. 

CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE INTEGRANTE DO 

GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. FICHA DE FILIAÇÃO AO SINDICATO 

DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. 1. A CORTE LOCAL ENTENDEU QUE "DA CONSULTA CNIS E 

VERIFICA-SE QUE SEU MARIDO POSSUI VÍNCULOS DE TRABALHO 

APENAS EM ATIVIDADES URBANAS DESDE O ANO DE 1978 E A PARTIR 

DO ANO DE 1982 NA FUNÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL". CONTUDO, O 

TRABALHO URBANO DE UM DOS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR NÃO 

DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, OS DEMAIS INTEGRANTES COMO 

SEGURADOS ESPECIAIS. TAL ENTENDIMENTO FOI REAFIRMADO NO 

JULGAMENTO DO RESP 1.304.479/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. (...) (STJ - RESP 1650305/MS, REL. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 

02/05/2017, DJE 12/05/2017)”. Por fim, é de se observar que eventuais 

vínculos urbanos fora do período de carência também não elidem a 

condição de segurado especial. Neste sentido é a recente orientação do 

TRF da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

RURAL COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. (...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO 

COMO LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE 

O CNIS (FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO 

AUTOR, O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.) 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à parte 

autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME 

DA SEGURADA: GESSI FÁTIMA LUZZATTO DUARTE; b) O BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE COM O 

ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; c) A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO 

MÍNIMO; d) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (13/10/2015 – DATA 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – ID 1500484); e) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO 

QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); f) PERÍODO A 

SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (15 ANOS) Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, defiro a antecipação 

de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, 

nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. 

Veja-se que a parte autora possui idade avançada, reduzida capacidade 

de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício 

tem caráter alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de 

uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 

8.213/91, bem como legislação superveniente, incidindo tal correção 

desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das 

Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem 

como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo 
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essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 

30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser aplicados 

à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. 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), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002046-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002046-31.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Luzia Ferreira do Nascimento. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, 

que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, 

qualidade de segurada especial e carência. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão inicial (Id 8029725) foi indeferida a antecipação 

dos efeitos da tutela, sendo determinada a citação da parte requerida e 

designada desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id 9503904) e documentos sustentando que a parte autora 

não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. A autora 

apresentou impugnação no Id 9534072. Em audiência de instrução e 

julgamento (Id 10024113) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora 

e foram ouvidas 03 (três) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da aposentadoria 

ao trabalhador rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, 

está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos. Por outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 

8.213/91 a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, 

conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto 

a este requisito, de acordo com o entendimento traçado pelo STJ em sede 

de recurso especial representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo 

Tema 642), no dia em que o segurado especial completar a idade legal 

deverá ter preenchido o tempo de carência contido na tabela do art. 142 

conjugado com o art. 143 da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

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

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM SEDE DE REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM 

O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO SENTIDO DE QUE O SEGURADO 

ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO NO CAMPO, QUANDO 

COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR POR IDADE RURAL, 

MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER SEU BENEFÍCIO. SE, AO 

ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO ARTIGO 48, §1º, DA LEI 

8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE EXERCER ATIVIDADE 

RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO 

FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PELO 

DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS CRITÉRIOS LEGALMENTE 

PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. RESSALVADA A HIPÓTESE 

DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU 

AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA CONCOMITANTE, MAS NÃO 

REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E 

PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA 

DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 

1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 

09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No caso em exame, em atenção à 

orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade após o ano de 2011, precisamente em 13/12/2015, 

mister a comprovação do período de carência mínimo de 180 (cento e 

oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Para fins de 

comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 

do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, 

não basta a prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência 

de um início razoável de prova material, devidamente corroborado pela 

prova testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são 

os seguintes: 1) Certidão de nascimento da requerente (1960) indicando a 

profissão de seu pai como lavrador; 2) Certidão de casamento da 

requerente (1977) indicando a profissão de seu esposo como lavrador; 3) 

Certidão de nascimento da filha da requerente (1986) indicando a 

profissão de seu esposo como tratorista; 4) Certidão de óbito do esposo 

da requerente (1999) indicado sua profissão como serviços gerais; 5) 

Extrato cidadão emitido pelo INSS em nome da requerente (2005) indicando 

seu endereço na zona rural. Diante da dificuldade do segurado especial 

na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, a 

jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o rol de 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural inscrito 

no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros documentos além 

dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que estejam em nome 

de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Ilustrativamente: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN CASU, O 

TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 
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testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora por período superior a 15 (quinze) anos anteriores ao 

adimplemento da idade mínima exigida para a aposentadoria rural. 

Ressalta-se que a eventual existência de curtos e esparsos vínculos 

urbanos constantes do CNIS da parte autora, ou mesmo a simples 

inscrição como contribuinte individual autônoma, não são hábeis a 

desqualificar a atividade campesina comprovada pelo conjunto probatório. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. 

EXPARSOS E EXÍGUOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. CABE 

CONSIGNAR QUE EVENTUAIS REGISTROS DO CNIS DE VÍNCULOS 

URBANOS ESPARSOS E EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE 

TRABALHADOR RURAL DO SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA 

HIPÓTESE EM QUE O ACERVO PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS 

APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. OBSERVA-SE JUNTO ÀS PROVAS 

APRESENTADAS (FL. 122), QUE A PARTE AUTORA POSSUI VÍNCULOS 

EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, OS QUAIS NÃO DESQUALIFICAM A 

CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. 8. NO MESMO SENTIDO, A 

SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 

AUTÔNOMO, COM A SIMPLES APOSIÇÃO DE DETERMINADA PROFISSÃO, 

SEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM NÃO 

DESCARACTERIZA A PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO 

SEGURADO, NA HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO DAS PROVAS 

PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. (...) (ACORDAO 

00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA 

SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 DATA:09/09/2014 

PAGINA:97.)” Da mesma forma, encontra-se pacífico em sede de recurso 

repetitivo o entendimento de que eventuais vínculos urbanos na CTPS de 

algum integrante do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os 

demais integrantes como segurados especiais. Vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. 

CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE INTEGRANTE DO 

GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. FICHA DE FILIAÇÃO AO SINDICATO 

DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. 1. A CORTE LOCAL ENTENDEU QUE "DA CONSULTA CNIS E 

VERIFICA-SE QUE SEU MARIDO POSSUI VÍNCULOS DE TRABALHO 

APENAS EM ATIVIDADES URBANAS DESDE O ANO DE 1978 E A PARTIR 

DO ANO DE 1982 NA FUNÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL". CONTUDO, O 

TRABALHO URBANO DE UM DOS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR NÃO 

DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, OS DEMAIS INTEGRANTES COMO 

SEGURADOS ESPECIAIS. TAL ENTENDIMENTO FOI REAFIRMADO NO 

JULGAMENTO DO RESP 1.304.479/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. (...) (STJ - RESP 1650305/MS, REL. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 

02/05/2017, DJE 12/05/2017)”. Por fim, é de se observar que eventuais 

vínculos urbanos fora do período de carência também não elidem a 

condição de segurado especial. Neste sentido é a recente orientação do 

TRF da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

RURAL COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. (...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO 

COMO LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE 

O CNIS (FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO 

AUTOR, O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.) 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à parte 

autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME 

DA SEGURADA: LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO; b) O BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE COM O 

ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; c) A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO 

MÍNIMO; d) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (28/03/2017 – DATA 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ID 8022681); e) DATA DO INÍCIO 

DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 

(VISTO QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); f) 

PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (15 ANOS) 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar 

o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora 

possui idade avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o 

perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 
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entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. 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), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002340-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DA SILVA BISPO (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002340-83.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Dirce da Silva Bispo. Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, que a 

parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, qualidade de 

segurada especial e carência. Com a inicial vieram documentos. Pela 

decisão inicial (Id 8316037) foi indeferida a antecipação dos efeitos da 

tutela, sendo determinada a citação da parte requerida e designada desde 

logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou contestação e 

documentos (Id 9712787) sustentando que a parte autora não cumpriu os 

requisitos legais para implantação do benefício. A autora apresentou 

impugnação no Id 9746092. Em audiência de instrução e julgamento (Id 

10024213) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora e ouvidas 02 

(duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. A concessão da aposentadoria ao trabalhador rural por idade, 

prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao 

preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) anos 

para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 201, § 

7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural nos 

termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima 

exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que a autora 

(mulher) possui idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. Por 

outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício, conforme estabelece a tabela 

constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto a este requisito, de acordo 

com o entendimento traçado pelo STJ em sede de recurso especial 

representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em 

que o segurado especial completar a idade legal deverá ter preenchido o 

tempo de carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 

da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM 

SEDE DE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO 

ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO 

SENTIDO DE QUE O SEGURADO ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO 

NO CAMPO, QUANDO COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE 

APOSENTAR POR IDADE RURAL, MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER 

SEU BENEFÍCIO. SE, AO ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO 

ARTIGO 48, §1º, DA LEI 8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE 

EXERCER ATIVIDADE RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA 

TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL PELO DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS 

CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. 

RESSALVADA A HIPÓTESE DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O 

SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA 

CONCOMITANTE, MAS NÃO REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO 

ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO 

CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No 

caso em exame, em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela 

inserida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que a parte autora 

completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade após o ano de 2011, 

precisamente em 24/01/2013, mister a comprovação do período de 

carência mínimo de 180 (cento e oitenta) meses imediatamente anteriores 

à referida data. Para fins de comprovação do exercício da atividade rural, 

nos termos da Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da 

controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente 

testemunhal. É necessária a existência de um início razoável de prova 

material, devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Carteirinha do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (admissão em 1989) e recibos de 

mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (1989); 2) Contas e 

energia em nome da requerente indicando sua residência na zona rural 

(2008, 2009, 2010, 2011); 3) Cédula de Crédito Bancário constando a 

requerente como beneficiária do PRONAF (2011); 4) Recibo de 

mensalidade da Colônia de Pescadores e Aquicultores (2014); 5) Extrato 

do INSS constando o endereço do esposo da requerente na zona rural 

(2016); 6) Extrato de processo judicial de desocupação compulsória de 

moradores do Recanto dos Macucos, constando o nome do esposo da 

requerente no pólo passivo. Diante da dificuldade do segurado especial na 

obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência 

do STJ firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A 

SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O 

ENTENDIMENTO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS 

DÁ CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO 

EQUIVALENTE À NECESSÁRIA CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO 

NO ART. 106 DA LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO 

ADMISSÍVEIS OUTROS ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO 

DISPOSITIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO 

RESP 1.311.495/CE, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, DJE 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, 

adotam-se os seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO 

TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 
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início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 15 (quinze) anos anteriores ao adimplemento da idade mínima 

exigida para a aposentadoria rural. Ressalta-se que a existência de curtos 

e esparsos vínculos urbanos constantes do CNIS da parte autora, ou 

mesmo a simples inscrição como contribuinte individual autônoma, não são 

hábeis a desqualificar a atividade campesina comprovada pelo conjunto 

probatório. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. 

EXPARSOS E EXÍGUOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. CABE 

CONSIGNAR QUE EVENTUAIS REGISTROS DO CNIS DE VÍNCULOS 

URBANOS ESPARSOS E EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE 

TRABALHADOR RURAL DO SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA 

HIPÓTESE EM QUE O ACERVO PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS 

APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. OBSERVA-SE JUNTO ÀS PROVAS 

APRESENTADAS (FL. 122), QUE A PARTE AUTORA POSSUI VÍNCULOS 

EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, OS QUAIS NÃO DESQUALIFICAM A 

CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. 8. NO MESMO SENTIDO, A 

SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 

AUTÔNOMO, COM A SIMPLES APOSIÇÃO DE DETERMINADA PROFISSÃO, 

SEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM NÃO 

DESCARACTERIZA A PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO 

SEGURADO, NA HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO DAS PROVAS 

PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. (...) (ACORDAO 

00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA 

SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 DATA:09/09/2014 

PAGINA:97.)” Da mesma forma, encontra-se pacífico em sede de recurso 

repetitivo o entendimento de que eventuais vínculos urbanos na CTPS de 

algum integrante do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os 

demais integrantes como segurados especiais. Vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. 

CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE INTEGRANTE DO 

GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. FICHA DE FILIAÇÃO AO SINDICATO 

DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. 1. A CORTE LOCAL ENTENDEU QUE "DA CONSULTA CNIS E 

VERIFICA-SE QUE SEU MARIDO POSSUI VÍNCULOS DE TRABALHO 

APENAS EM ATIVIDADES URBANAS DESDE O ANO DE 1978 E A PARTIR 

DO ANO DE 1982 NA FUNÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL". CONTUDO, O 

TRABALHO URBANO DE UM DOS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR NÃO 

DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, OS DEMAIS INTEGRANTES COMO 

SEGURADOS ESPECIAIS. TAL ENTENDIMENTO FOI REAFIRMADO NO 

JULGAMENTO DO RESP 1.304.479/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. (...) (STJ - RESP 1650305/MS, REL. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 

02/05/2017, DJE 12/05/2017)”. Por fim, é de se observar que eventuais 

vínculos urbanos fora do período de carência também não elidem a 

condição de segurado especial. Neste sentido é a recente orientação do 

TRF da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

RURAL COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. (...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO 

COMO LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE 

O CNIS (FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO 

AUTOR, O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.)” 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar 

que o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à 

parte autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O 

NOME DA SEGURADA: DIRCE DA SILVA BISPO; b) O BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE COM O 

ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; c) A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO 

MÍNIMO; d) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (10/02/2017 – DATA 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – ID 8299447); e) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO 

QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); f) PERÍODO A 

SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (15 ANOS) Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade 

avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano 

irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos 

termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 
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incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. 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), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018. 

Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO
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Processo nº 1002499-26.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Ivoni Sauer. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, que a 

parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, qualidade de 

segurada especial e carência. Com a inicial vieram documentos. Pela 

decisão inicial (Id 8777221) foi determinada a citação da parte requerida e 

designada desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id 10244400) e documentos sustentando que a parte autora 

não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. Em 

audiência de instrução e julgamento (Id 10024368) tomou-se o depoimento 

pessoal da parte autora e foram ouvidas 02 (duas) testemunhas e 01 (um) 

informante. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

A concessão da aposentadoria ao trabalhador rural por idade, prevista no 

artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao preenchimento de dois 

requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e de 55 

(cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) 

comprovação do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143, da 

Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima exigida, restou 

demonstrado nos autos, evidenciando que a autora (mulher) possui idade 

igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. Por outro lado, exige o art. 

143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do exercício de atividade rural, 

ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido 

benefício, conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da mesma 

Lei. Quanto a este requisito, de acordo com o entendimento traçado pelo 

STJ em sede de recurso especial representativo da controvérsia (Recurso 

Repetitivo Tema 642), no dia em que o segurado especial completar a 

idade legal deverá ter preenchido o tempo de carência contido na tabela 

do art. 142 conjugado com o art. 143 da Lei nº 8.213/1991, para se 

aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

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

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM SEDE DE REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM 

O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO SENTIDO DE QUE O SEGURADO 

ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO NO CAMPO, QUANDO 

COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR POR IDADE RURAL, 

MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER SEU BENEFÍCIO. SE, AO 

ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO ARTIGO 48, §1º, DA LEI 

8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE EXERCER ATIVIDADE 

RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO 

FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PELO 

DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS CRITÉRIOS LEGALMENTE 

PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. RESSALVADA A HIPÓTESE 

DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU 

AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA CONCOMITANTE, MAS NÃO 

REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E 

PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA 

DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 

1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 

09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No caso em exame, em atenção à 

orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade após o ano de 2011, precisamente em 03/04/2014, 

mister a comprovação do período de carência mínimo de 180 (cento e 

oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Para fins de 

comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 

do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, 

não basta a prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência 

de um início razoável de prova material, devidamente corroborado pela 

prova testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são 

os seguintes: 1) Certidão de casamento (1978) indicando a profissão do 

esposo da autora como agricultor, com residência na zona rural; 2) CCIR 

correspondente aos anos de 2003, 2004 e 2005, em nome do pai da 

requerente; 3) Declaração emitida por Cooperativa Agroindustrial 

indicando o pai da requerente como associado do ano de 1973 a 1988; 4) 

Registros na CTPS da autora relacionados a atividades rurais nos anos de 

1993, 1995 a 1997, e 2004 a 2007; 5) Registros na CTPS do esposo da 

autora relacionados a atividades rurais nos anos de 1980 a 1984, 1986 a 

1988, e 1996 a 1999; Diante da dificuldade do segurado especial na 

obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência 

do STJ firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A 

SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O 

ENTENDIMENTO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS 

DÁ CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO 

EQUIVALENTE À NECESSÁRIA CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO 

NO ART. 106 DA LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO 

ADMISSÍVEIS OUTROS ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO 

DISPOSITIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO 

RESP 1.311.495/CE, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, DJE 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, 

adotam-se os seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO 

TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 283 de 568



“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora por período superior a 15 (quinze) anos anteriores ao 

adimplemento da idade mínima exigida para a aposentadoria rural. 

Ressalta-se que a existência de curtos e esparsos vínculos urbanos 

constantes do CNIS da parte autora, ou mesmo a simples inscrição como 

contribuinte individual autônoma, não são hábeis a desqualificar a 

atividade campesina comprovada pelo conjunto probatório. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. EXPARSOS E 

EXÍGUOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. CABE CONSIGNAR QUE 

EVENTUAIS REGISTROS DO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. 

OBSERVA-SE JUNTO ÀS PROVAS APRESENTADAS (FL. 122), QUE A 

PARTE AUTORA POSSUI VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, 

OS QUAIS NÃO DESQUALIFICAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL. 8. NO MESMO SENTIDO, A SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO 

COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AUTÔNOMO, COM A SIMPLES 

APOSIÇÃO DE DETERMINADA PROFISSÃO, SEM VÍNCULOS 

EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM NÃO DESCARACTERIZA A 

PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO SEGURADO, NA HIPÓTESE EM 

QUE O CONJUNTO DAS PROVAS PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. 

(...) (ACORDAO 00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO 

SERRA SOUSA SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 

DATA:09/09/2014 PAGINA:97.)” Da mesma forma, encontra-se pacífico em 

sede de recurso repetitivo o entendimento de que eventuais vínculos 

urbanos na CTPS de algum integrante do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais. Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE 

INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. FICHA DE FILIAÇÃO 

AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE 

PROVA MATERIAL. 1. A CORTE LOCAL ENTENDEU QUE "DA CONSULTA 

CNIS E VERIFICA-SE QUE SEU MARIDO POSSUI VÍNCULOS DE TRABALHO 

APENAS EM ATIVIDADES URBANAS DESDE O ANO DE 1978 E A PARTIR 

DO ANO DE 1982 NA FUNÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL". CONTUDO, O 

TRABALHO URBANO DE UM DOS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR NÃO 

DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, OS DEMAIS INTEGRANTES COMO 

SEGURADOS ESPECIAIS. TAL ENTENDIMENTO FOI REAFIRMADO NO 

JULGAMENTO DO RESP 1.304.479/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. (...) (STJ - RESP 1650305/MS, REL. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 

02/05/2017, DJE 12/05/2017)”. Por fim, é de se observar que eventuais 

vínculos urbanos fora do período de carência também não elidem a 

condição de segurado especial. Neste sentido é a recente orientação do 

TRF da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

RURAL COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. (...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO 

COMO LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE 

O CNIS (FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO 

AUTOR, O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.)” 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar 

que o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à 

parte autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O 

NOME DA SEGURADA: IVONI SAUER; b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL 

– 13º SALÁRIO; c) A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO; d) A 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (20/01/2016 – DATA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ID 8764032); e) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO 

QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); f) PERÍODO A 

SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (15 ANOS) Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, defiro a antecipação 

de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, 

nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. 

Veja-se que a parte autora possui idade avançada, reduzida capacidade 

de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício 

tem caráter alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de 

uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 

8.213/91, bem como legislação superveniente, incidindo tal correção 

desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das 

Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem 

como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo 

essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 

30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser aplicados 

à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 
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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), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018. 

Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001242-63.2017.8.11.0045
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001242-63.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Cecília Maria da Silva. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, 

que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, 

qualidade de segurada especial e carência. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão inicial (Id 6050054) foi indeferida a antecipação 

dos efeitos da tutela, sendo determinada a citação da parte requerida e 

designada desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id 6787809) e documentos sustentando que a parte autora 

não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. A autora 

apresentou impugnação no Id 6875787. Em audiência de instrução e 

julgamento (Id 9709906) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora e 

foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da aposentadoria 

ao trabalhador rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, 

está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos. Por outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 

8.213/91 a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, 

conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto 

a este requisito, de acordo com o entendimento traçado pelo STJ em sede 

de recurso especial representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo 

Tema 642), no dia em que o segurado especial completar a idade legal 

deverá ter preenchido o tempo de carência contido na tabela do art. 142 

conjugado com o art. 143 da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

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

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM SEDE DE REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM 

O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO SENTIDO DE QUE O SEGURADO 

ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO NO CAMPO, QUANDO 

COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR POR IDADE RURAL, 

MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER SEU BENEFÍCIO. SE, AO 

ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO ARTIGO 48, §1º, DA LEI 

8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE EXERCER ATIVIDADE 

RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO 

FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PELO 

DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS CRITÉRIOS LEGALMENTE 

PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. RESSALVADA A HIPÓTESE 

DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU 

AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA CONCOMITANTE, MAS NÃO 

REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E 

PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA 

DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 

1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 

09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No caso em exame, em atenção à 

orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade após o ano de 2011, precisamente em 05/03/2012, 

mister a comprovação do período de carência mínimo de 180 (cento e 

oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Para fins de 

comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 

do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, 

não basta a prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência 

de um início razoável de prova material, devidamente corroborado pela 

prova testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são 

os seguintes: 1) Certidão de nascimento da autora (1957) indicando como 

local de nascimento Sítio Cachoeira; 2) Certidão de nascimento do irmão da 

autora (1982) indicando como local de nascimento a zona rural; 3) 

Certidão de nascimento da filha da autora (1982) indicando o registro de 

nascimento na zona rural; 4) Certidão de nascimento da filha da autora 

(1985) indicando o registro de nascimento na zona rural; 5) MPAS 

(Ministério da Previdência e Assistência Social) em nome da mãe da autora 

qualificada como rural (1987/1991); 6) Certidão de nascimento do filho da 

autora (1991) indicando como domicílio o Distrito de Guarantã do Norte; 7) 

INFBEN indicando que a mãe da autora recebe aposentadoria por idade 

rural; 8) CNIS da autora e CTPS demonstrando que nunca houve nenhuma 

contribuição ao sistema geral previdenciário. Diante da dificuldade do 

segurado especial na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o 

rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural 

inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros documentos além 

dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que estejam em nome 

de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Ilustrativamente: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN CASU, O 

TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 
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início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 15 (quinze) anos anteriores ao adimplemento da idade mínima 

exigida para a aposentadoria rural. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

determinar que o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

conceda à parte autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes 

termos: a) O NOME DA SEGURADA: CECILIA MARIA DA SILVA; b) CPF: 

842.715.401-10; c) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A 

RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB: (08/07/2014 – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO); f) 

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA 

SENTENÇA (VISTO QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ABAIXO); g) PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: 

(15 ANOS) Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a 

parte autora possui idade avançada, reduzida capacidade de trabalho, o 

que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. 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), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim JUIZ DE DIREITO
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Processo nº 1001735-40.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Sonia Salete Ceroni. Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, que a 

parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, qualidade de 

segurada especial e carência. Com a inicial vieram documentos. Pela 

decisão inicial (Id 6845731) foi determinada a citação da parte requerida e 

designada desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id 9305351) e documentos sustentando que a parte autora 

não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. A autora 

apresentou impugnação no Id 9456071. Em audiência de instrução e 

julgamento (Id 9707270) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora e 

foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da aposentadoria 

ao trabalhador rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, 

está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos. Por outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 

8.213/91 a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, 

conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto 

a este requisito, de acordo com o entendimento traçado pelo STJ em sede 

de recurso especial representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo 

Tema 642), no dia em que o segurado especial completar a idade legal 

deverá ter preenchido o tempo de carência contido na tabela do art. 142 

conjugado com o art. 143 da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

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

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM SEDE DE REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM 

O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO SENTIDO DE QUE O SEGURADO 

ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO NO CAMPO, QUANDO 

COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR POR IDADE RURAL, 

MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER SEU BENEFÍCIO. SE, AO 
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ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO ARTIGO 48, §1º, DA LEI 

8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE EXERCER ATIVIDADE 

RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO 

FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PELO 

DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS CRITÉRIOS LEGALMENTE 

PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. RESSALVADA A HIPÓTESE 

DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU 

AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA CONCOMITANTE, MAS NÃO 

REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E 

PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA 

DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 

1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 

09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No caso em exame, em atenção à 

orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade após o ano de 2011, precisamente em 05/08/2014, 

mister a comprovação do período de carência mínimo de 180 (cento e 

oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Para fins de 

comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 

do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, 

não basta a prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência 

de um início razoável de prova material, devidamente corroborado pela 

prova testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são 

os seguintes: 1) Certidão de nascimento da autora (1959) indicando como 

profissão de seu pai agricultor e de sua mãe do lar, bem como que nasceu 

em Distrito; 2) Declaração de união estável para fins de inscrição no 

Programa Nacional de Reforma Agrária indicando a profissão da autora e 

de seu companheiro como agricultores (2004); 3) Declaração do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – MDA indicando a residência do 

companheiro da autora em Assentamento rural, com área de 34,7982 há, 

protocolado junto ao INCRA em 2001; 4) Notas fiscais de compra de 

vacinas em nome do companheiro da autora (2004, 2005, 2006, 2007, 

2009 e 2010); 5) Conta de energia elétrica em nome do companheiro da 

autora indicando a residência na zona rural (2011 e 2015); 6) Certidão do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA emitida em 23/02/2012 

declarando que o companheiro da autora é regularmente assentado em 

projeto de assentamento rural, com área de 34,7982 há, protocolado junto 

ao INCRA e homologado desde 2001; 7) Contrato de concessão de uso 

(2012) indicando a autora como agricultora pertencente à unidade familiar 

de seu companheiro; 8) Recibo de compra de vacina em nome do 

companheiro da autora e por ela assinado (2014); 9) Notas fiscais em 

nome da autora indicando seu endereço na zona rural (2014 e 2015); 10) 

Declarações de imposto de renda do companheiro da requerente (2013, 

2015 e 2016) indicando seu endereço na zona rural; 11) Documento de 

sistema de controle de animal em nome do companheiro da autora (2016); 

12) CNIS do companheiro da autora indicando a ausência de contribuição 

ao sistema geral previdenciário. Diante da dificuldade do segurado 

especial na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, a 

jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o rol de 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural inscrito 

no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros documentos além 

dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que estejam em nome 

de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Ilustrativamente: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN CASU, O 

TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 15 (quinze) anos anteriores ao adimplemento da idade mínima 

exigida para a aposentadoria rural. Ressalta-se que a eventual existência 

de curtos e esparsos vínculos urbanos constantes do CNIS da parte 

autora, ou mesmo a simples inscrição como contribuinte individual 
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autônoma, não são hábeis a desqualificar a atividade campesina 

comprovada pelo conjunto probatório. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE 

MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. EXPARSOS E EXÍGUOS. TERMO A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. (...) 7. CABE CONSIGNAR QUE EVENTUAIS REGISTROS 

DO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E EXÍGUOS NÃO INFIRMAM 

A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO SEGURADO NESSA 

CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO PROBANTE PRESENTE 

NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. OBSERVA-SE JUNTO ÀS 

PROVAS APRESENTADAS (FL. 122), QUE A PARTE AUTORA POSSUI 

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, OS QUAIS NÃO 

DESQUALIFICAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. 8. NO MESMO 

SENTIDO, A SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO COMO CONTRIBUINTE 

INDIVIDUAL AUTÔNOMO, COM A SIMPLES APOSIÇÃO DE DETERMINADA 

PROFISSÃO, SEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM 

NÃO DESCARACTERIZA A PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO 

SEGURADO, NA HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO DAS PROVAS 

PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. (...) (ACORDAO 

00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA 

SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 DATA:09/09/2014 

PAGINA:97.)” Da mesma forma, encontra-se pacífico em sede de recurso 

repetitivo o entendimento de que eventuais vínculos urbanos na CTPS de 

algum integrante do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os 

demais integrantes como segurados especiais. Vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. 

CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE INTEGRANTE DO 

GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. FICHA DE FILIAÇÃO AO SINDICATO 

DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. 1. A CORTE LOCAL ENTENDEU QUE "DA CONSULTA CNIS E 

VERIFICA-SE QUE SEU MARIDO POSSUI VÍNCULOS DE TRABALHO 

APENAS EM ATIVIDADES URBANAS DESDE O ANO DE 1978 E A PARTIR 

DO ANO DE 1982 NA FUNÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL". CONTUDO, O 

TRABALHO URBANO DE UM DOS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR NÃO 

DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, OS DEMAIS INTEGRANTES COMO 

SEGURADOS ESPECIAIS. TAL ENTENDIMENTO FOI REAFIRMADO NO 

JULGAMENTO DO RESP 1.304.479/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. (...) (STJ - RESP 1650305/MS, REL. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 

02/05/2017, DJE 12/05/2017)”. Por fim, é de se observar que eventuais 

vínculos urbanos fora do período de carência também não elidem a 

condição de segurado especial. Neste sentido é a recente orientação do 

TRF da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

RURAL COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. (...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO 

COMO LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE 

O CNIS (FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO 

AUTOR, O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.) 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à parte 

autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME 

DA SEGURADA: SONIA SALETE CERONI; b) CPF: 983.596.149-20; c) O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE 

COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) NÚMERO DO BENEFÍCIO: 

1657216176; e) A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO; f) A DATA 

DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (04/10/2016 – DATA DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO); g) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA 

DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO QUE FOI DEFERIDA A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); h) PERÍODO A SER CONSIDERADO 

COMO ATIVIDADE RURAL: (15 ANOS) Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. 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), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO
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Processo nº 1001311-95.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Nasinha Menezes da Silva. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, 

que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, 

qualidade de segurada especial e carência. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão inicial (Id 6127929) foi indeferida a antecipação 

dos efeitos da tutela, sendo determinada a citação da parte requerida e 

designada desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id 8705925) e documentos sustentando que a parte autora 

não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. A autora 

apresentou impugnação no Id 8727536. Em audiência de instrução e 

julgamento (Id 9710155) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora e 

foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da aposentadoria 

ao trabalhador rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, 

está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos. Por outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 

8.213/91 a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, 

conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto 

a este requisito, de acordo com o entendimento traçado pelo STJ em sede 
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de recurso especial representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo 

Tema 642), no dia em que o segurado especial completar a idade legal 

deverá ter preenchido o tempo de carência contido na tabela do art. 142 

conjugado com o art. 143 da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

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

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM SEDE DE REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM 

O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO SENTIDO DE QUE O SEGURADO 

ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO NO CAMPO, QUANDO 

COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR POR IDADE RURAL, 

MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER SEU BENEFÍCIO. SE, AO 

ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO ARTIGO 48, §1º, DA LEI 

8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE EXERCER ATIVIDADE 

RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO 

FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PELO 

DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS CRITÉRIOS LEGALMENTE 

PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. RESSALVADA A HIPÓTESE 

DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU 

AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA CONCOMITANTE, MAS NÃO 

REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E 

PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA 

DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 

1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 

09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No caso em exame, em atenção à 

orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade em 04/10/1993, mister a comprovação do período de 

carência mínimo de 66 (sessenta e seis) meses imediatamente anteriores 

à referida data. Para fins de comprovação do exercício da atividade rural, 

nos termos da Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da 

controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente 

testemunhal. É necessária a existência de um início razoável de prova 

material, devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Certidão de 

casamento da requerente (1956) indicando a profissão de seu esposo 

como lavrador; 2) Certidão de nascimento da filha da requerente (1959) 

indicando a profissão de seu esposo como agricultor; 3) Certidão de 

nascimento da filha da requerente (1962) indicando a profissão de seu 

esposo como agricultor; 4) INFBEN em nome da requerente informando 

que a mesma recebe o benefício de pensão por morte de trabalhador rural 

desde 01/04/1987. Diante da dificuldade do segurado especial na 

obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência 

do STJ firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A 

SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O 

ENTENDIMENTO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS 

DÁ CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO 

EQUIVALENTE À NECESSÁRIA CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO 

NO ART. 106 DA LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO 

ADMISSÍVEIS OUTROS ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO 

DISPOSITIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO 

RESP 1.311.495/CE, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, DJE 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, 

adotam-se os seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO 

TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 66 (sessenta e seis) meses anteriores ao adimplemento da 

idade mínima exigida para a aposentadoria rural. Ressalta-se que a 

existência de vínculos urbanos constantes do CNIS da parte autora fora 

do período de carência não são hábeis a elidir a condição de segurado 

especial. Neste sentido é a recente orientação do TRF da 1ª Região: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. 
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SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO RURAL 

COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE CARÊNCIA. 

(...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO COMO 

LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE O CNIS 

(FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO AUTOR, 

O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.) Concomitante ao reconhecimento da parte 

autora ao recebimento do benefício postulado, imperioso se faz conhecer 

a prescrição que alcança parte das parcelas devidas à autora. Com efeito, 

vejamos o teor do verbete nº 85 da Súmula do STJ: “Nas relações jurídicas 

de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, 

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição 

atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à 

propositura da ação”. Desse modo, considerando que a demanda foi 

proposta em 18/04/2017 e que o benefício deve ser concedido desde a 

data do requerimento administrativo (04/10/2006), reconheço a prescrição 

das parcelas devidas entre 04/10/2006 e 18/04/2012. 3. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do 

CPC, para o fim de determinar que o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à parte autora a aposentadoria 

rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME DA SEGURADA: 

NASINHA MENEZES DA SILVA; b) CPF: 977.110.989-87; c) O BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE COM O 

ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO 

MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (04/10/2006 – DATA 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO), RESPEITADO, PORÉM, O PRAZO 

PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO, ENSEJANDO A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS ENTRE 

04/10/2006 E 18/04/2012. f) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS 

DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO QUE FOI DEFERIDA A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); g) PERÍODO A SER CONSIDERADO 

COMO ATIVIDADE RURAL: (66 MESES) Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. 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), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO
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Processo nº 1001914-71.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Romeu Vani. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, que o 

autor preenche os requisitos legais relativos à idade, qualidade de 

segurado especial e carência. Com a inicial vieram documentos. Pela 

decisão inicial (Id 7920118) foi determinada a citação da parte requerida e 

designada desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id 9305394) e documentos sustentando que o autor não 

cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. O autor 

apresentou impugnação no Id 9456305. Em audiência de instrução e 

julgamento (Id 10598433) tomou-se o depoimento pessoal do autor e foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da aposentadoria ao trabalhador 

rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada 

ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) 

anos para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 

201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural 

nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade 

mínima exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que o autor 

(homem) possui idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Por outro 

lado, exige o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício, conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da 

mesma Lei. Quanto a este requisito, de acordo com o entendimento 

traçado pelo STJ em sede de recurso especial representativo da 

controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em que o segurado 

especial completar a idade legal deverá ter preenchido o tempo de 

carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 da Lei nº 

8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM 

SEDE DE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO 

ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO 

SENTIDO DE QUE O SEGURADO ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO 

NO CAMPO, QUANDO COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE 

APOSENTAR POR IDADE RURAL, MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER 

SEU BENEFÍCIO. SE, AO ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO 

ARTIGO 48, §1º, DA LEI 8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE 

EXERCER ATIVIDADE RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA 

TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL PELO DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS 

CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. 

RESSALVADA A HIPÓTESE DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O 

SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA 

CONCOMITANTE, MAS NÃO REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO 

ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO 

CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No 

caso em exame, em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela 

inserida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que o autor 

completou 60 (sessenta) anos de idade após o ano de 2011, precisamente 

em 02/03/2014, mister a comprovação do período de carência mínimo de 

180 (cento e oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Para 
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fins de comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da 

Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 

1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente testemunhal. É 

necessária a existência de um início razoável de prova material, 

devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Certidão de 

casamento do requerente (1980) indicando a sua profissão e a de seu pai 

como agricultor; 2) Certidão de nascimento da filha do requerente (1982) 

indicando sua profissão como agricultor; 3) Certidão de nascimento do 

filho do requerente (1985) indicando sua profissão como agricultor; 4) 

Contrato de arrendamento rural para fins de atividade agrícola em área de 

200 hectares, constando o requerente como arrendatário (2010 a 2014); 

5) Aditivo de prorrogação de contrato de arrendamento rural (com término 

em 2018); Diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de 

prova escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ 

firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A 

SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O 

ENTENDIMENTO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS 

DÁ CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO 

EQUIVALENTE À NECESSÁRIA CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO 

NO ART. 106 DA LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO 

ADMISSÍVEIS OUTROS ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO 

DISPOSITIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO 

RESP 1.311.495/CE, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, DJE 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, 

adotam-se os seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO 

TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural pelo 

autor, na forma de regime de economia familiar, por período superior a 15 

(quinze) anos anteriores ao adimplemento da idade mínima exigida para a 

aposentadoria rural. Ressalta-se que a simples inscrição do autor como 

contribuinte individual autônomo não é hábil a desqualificar a atividade 

campesina comprovada pelo conjunto probatório. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. EXPARSOS E 

EXÍGUOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. CABE CONSIGNAR QUE 

EVENTUAIS REGISTROS DO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. 

OBSERVA-SE JUNTO ÀS PROVAS APRESENTADAS (FL. 122), QUE A 

PARTE AUTORA POSSUI VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, 

OS QUAIS NÃO DESQUALIFICAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL. 8. NO MESMO SENTIDO, A SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO 

COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AUTÔNOMO, COM A SIMPLES 

APOSIÇÃO DE DETERMINADA PROFISSÃO, SEM VÍNCULOS 

EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM NÃO DESCARACTERIZA A 

PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO SEGURADO, NA HIPÓTESE EM 

QUE O CONJUNTO DAS PROVAS PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. 

(...) (ACORDAO 00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO 

SERRA SOUSA SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 

DATA:09/09/2014 PAGINA:97.)” 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

determinar que o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

conceda ao autor a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: 

a) O NOME DO SEGURADO: ROMEU VANI; b) CPF: 241.921.049-20; c) O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE 

COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A RENDA MENSAL ATUAL: 

SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (24/01/2017 

– DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO); f) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO 

QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); g) PERÍODO A 

SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (180 MESES) Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 291 de 568



decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade 

avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano 

irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos 

termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. 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), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002792-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO TRINDADE (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002792-93.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: João Ribeiro Trindade. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, 

que o autor preenche os requisitos legais relativos à idade, qualidade de 

segurado especial e carência. Com a inicial vieram documentos. Pela 

decisão inicial (Id 9420639) foi indeferida a antecipação de tutela, 

determinada a citação da parte requerida e designada desde logo 

audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou contestação (Id 

9960715) e documentos sustentando que o autor não cumpriu os 

requisitos legais para implantação do benefício. O autor apresentou 

impugnação no Id 9967786. Em audiência de instrução e julgamento (Id 

10616497) tomou-se o depoimento pessoal do autor e foram ouvidas 02 

(duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. A concessão da aposentadoria ao trabalhador rural por idade, 

prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao 

preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) anos 

para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 201, § 

7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural nos 

termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima 

exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que o autor (homem) 

possui idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Por outro lado, exige 

o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício, conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da 

mesma Lei. Quanto a este requisito, de acordo com o entendimento 

traçado pelo STJ em sede de recurso especial representativo da 

controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em que o segurado 

especial completar a idade legal deverá ter preenchido o tempo de 

carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 da Lei nº 

8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM 

SEDE DE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO 

ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO 

SENTIDO DE QUE O SEGURADO ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO 

NO CAMPO, QUANDO COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE 

APOSENTAR POR IDADE RURAL, MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER 

SEU BENEFÍCIO. SE, AO ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO 

ARTIGO 48, §1º, DA LEI 8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE 

EXERCER ATIVIDADE RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA 

TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL PELO DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS 

CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. 

RESSALVADA A HIPÓTESE DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O 

SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA 

CONCOMITANTE, MAS NÃO REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO 

ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO 

CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No 

caso em exame, em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela 

inserida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que o autor 

completou 60 (sessenta) anos de idade após o ano de 2011, precisamente 

em 10/04/2015, mister a comprovação do período de carência mínimo de 

180 (cento e oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Para 

fins de comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da 

Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 

1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente testemunhal. É 

necessária a existência de um início razoável de prova material, 

devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Certidão de 

nascimento do filho do requerente (1977) indicando sua profissão como 

lavrador; 2) Certidão de nascimento da filha do requerente (1983) 

indicando sua profissão como lavrador; 3) Certidão de nascimento da filha 

do requerente (1986) indicando sua profissão como lavrador; 4) Certidão 

de nascimento da filha do requerente (1989) indicando sua profissão 

como agricultor; 5) Certidão do INCRA (1999) declarando o requerente 

como agricultor e concessionário de imóvel rural com área de 31,6824 

hectares; 6) Notas fiscais de serviços rurais (2001, 2002); 7) Recibo de 

taxa de bloco de produtor rural (2002); 8) Termo de responsabilidade 

referente a construção em lote rural (2002); 9) Declaração de aptidão ao 

PRONAF (2007); 10) Documento de arrecadação constando o endereço 

do requerente em assentamento rural (2014); 11) Declaração de terceiro 

informando quanto à residência do requerente em chácara na vila rural 

(2016); 12) Nota fiscal indicando o endereço do requerente em chácara 

(2017); Diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de prova 

escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ firmou 

orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à comprovação 

do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 

8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo 

admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A 

SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O 

ENTENDIMENTO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS 

DÁ CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO 

EQUIVALENTE À NECESSÁRIA CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO 

NO ART. 106 DA LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO 

ADMISSÍVEIS OUTROS ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO 

DISPOSITIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO 

RESP 1.311.495/CE, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, DJE 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, 

adotam-se os seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO 

TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 
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RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural pelo 

autor, na forma de regime de economia familiar, por período superior a 15 

(quinze) anos anteriores ao adimplemento da idade mínima exigida para a 

aposentadoria rural. Ressalta-se que a eventual existência de curtos e 

esparsos vínculos urbanos constantes do CNIS do autor, ou mesmo a 

simples inscrição como contribuinte individual autônomo, não são hábeis a 

desqualificar a atividade campesina comprovada pelo conjunto probatório. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. 

EXPARSOS E EXÍGUOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. CABE 

CONSIGNAR QUE EVENTUAIS REGISTROS DO CNIS DE VÍNCULOS 

URBANOS ESPARSOS E EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE 

TRABALHADOR RURAL DO SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA 

HIPÓTESE EM QUE O ACERVO PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS 

APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. OBSERVA-SE JUNTO ÀS PROVAS 

APRESENTADAS (FL. 122), QUE A PARTE AUTORA POSSUI VÍNCULOS 

EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, OS QUAIS NÃO DESQUALIFICAM A 

CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. 8. NO MESMO SENTIDO, A 

SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 

AUTÔNOMO, COM A SIMPLES APOSIÇÃO DE DETERMINADA PROFISSÃO, 

SEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM NÃO 

DESCARACTERIZA A PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO 

SEGURADO, NA HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO DAS PROVAS 

PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. (...) (ACORDAO 

00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA 

SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 DATA:09/09/2014 

PAGINA:97.)” 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda ao autor a 

aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME DO 

SEGURADO: JOÃO RIBEIRO TRINDADE; b) CPF: 667.248.999-15; c) O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE 

COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A RENDA MENSAL ATUAL: 

SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (21/05/2017 

– DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO); f) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO 

QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); g) PERÍODO A 

SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (180 MESES) Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade 

avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano 

irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos 

termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. 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), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO
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Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, 

que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, 

qualidade de segurada especial e carência. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão inicial (Id 9421547) foi indeferida a antecipação 

dos efeitos da tutela, sendo determinada a citação da parte requerida e 

designada desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id 9960612) e documentos sustentando que a parte autora 

não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. A autora 

apresentou impugnação no Id 10005427. Em audiência de instrução e 

julgamento (Id 10616660) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora 

e foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da aposentadoria 

ao trabalhador rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, 

está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos. Por outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 

8.213/91 a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, 

conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto 

a este requisito, de acordo com o entendimento traçado pelo STJ em sede 

de recurso especial representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo 

Tema 642), no dia em que o segurado especial completar a idade legal 

deverá ter preenchido o tempo de carência contido na tabela do art. 142 

conjugado com o art. 143 da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

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

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM SEDE DE REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM 

O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO SENTIDO DE QUE O SEGURADO 

ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO NO CAMPO, QUANDO 

COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR POR IDADE RURAL, 

MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER SEU BENEFÍCIO. SE, AO 

ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO ARTIGO 48, §1º, DA LEI 

8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE EXERCER ATIVIDADE 

RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO 

FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PELO 

DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS CRITÉRIOS LEGALMENTE 

PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. RESSALVADA A HIPÓTESE 

DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU 

AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA CONCOMITANTE, MAS NÃO 

REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E 

PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA 

DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 

1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 

09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No caso em exame, em atenção à 

orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade em 07/03/2010, mister a comprovação do período de 

carência mínimo de 174 (cento e setenta e quatro) meses imediatamente 

anteriores à referida data. Para fins de comprovação do exercício da 

atividade rural, nos termos da Súmula 149 do STJ e do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a prova 

exclusivamente testemunhal. É necessária a existência de um início 

razoável de prova material, devidamente corroborado pela prova 

testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são os 

seguintes: 1) Certidão de casamento da requerente (1971) indicando a 

profissão de seu pai e de seu esposo como lavrador; 2) Certidão de óbito 

do esposo (1981) indicando como profissão meeiro de café; 3) INFBEN em 

nome da requerente informando que a mesma recebe o benefício de 

pensão por morte de trabalhador rural desde 01/04/1981; 4) Carteira do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alta Floresta em nome da 

requerente (1989); 5) Registro de Imóvel em nome do pai da requerente 

(1990) informando o domicílio da família em distrito rural e indicando como 

profissão do pai agricultor; 6) Formais de partilha (2013 e 2016) constando 

a transmissão de terra rural. Diante da dificuldade do segurado especial 

na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, a 

jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o rol de 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural inscrito 

no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros documentos além 

dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que estejam em nome 

de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Ilustrativamente: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN CASU, O 

TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 
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A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 174 (cento e setenta e quatro) meses anteriores ao 

adimplemento da idade mínima exigida para a aposentadoria rural. 

Ressalta-se que a eventual existência de curtos e esparsos vínculos 

urbanos constantes do CNIS da parte autora, ou mesmo a simples 

inscrição como contribuinte individual autônoma, não são hábeis a 

desqualificar a atividade campesina comprovada pelo conjunto probatório. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. 

EXPARSOS E EXÍGUOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. CABE 

CONSIGNAR QUE EVENTUAIS REGISTROS DO CNIS DE VÍNCULOS 

URBANOS ESPARSOS E EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE 

TRABALHADOR RURAL DO SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA 

HIPÓTESE EM QUE O ACERVO PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS 

APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. OBSERVA-SE JUNTO ÀS PROVAS 

APRESENTADAS (FL. 122), QUE A PARTE AUTORA POSSUI VÍNCULOS 

EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, OS QUAIS NÃO DESQUALIFICAM A 

CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. 8. NO MESMO SENTIDO, A 

SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 

AUTÔNOMO, COM A SIMPLES APOSIÇÃO DE DETERMINADA PROFISSÃO, 

SEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM NÃO 

DESCARACTERIZA A PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO 

SEGURADO, NA HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO DAS PROVAS 

PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. (...) (ACORDAO 

00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA 

SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 DATA:09/09/2014 

PAGINA:97.)” Por fim, é de se observar que a existência de vínculos 

urbanos fora do período de carência também não elidem a condição de 

segurado especial. Neste sentido é a recente orientação do TRF da 1ª 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. 

SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO RURAL 

COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE CARÊNCIA. 

(...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO COMO 

LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE O CNIS 

(FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO AUTOR, 

O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.) 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à parte 

autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME 

DA SEGURADA: MARIA DAS DOES SILVA; b) CPF: 570.180.811-49; c) O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE 

COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A RENDA MENSAL ATUAL: 

SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (15/06/2016 

– DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO); f) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO 

QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); g) PERÍODO A 

SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (174 MESES) Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade 

avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano 

irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos 

termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. 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), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000942-04.2017.8.11.0045
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JOANIN NICOLETE SARTORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000942-04.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Joanin Nicolete Sartori. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurado(a) obrigatório(a), narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 5515594 deferindo a 

antecipação dos efeitos da tutela para fins de restabelecimento do 

benefício de auxílio doença. Perícia médica apresentada no Id 9168917. A 

parte autora manifestou sobre o laudo pericial no Id 9252497 e reiterou o 

pedido de aposentadoria apresentado inicialmente. Decisão proferida no Id 

9341342 fixando o prazo de 365 dias para duração do benefício deferido 

liminarmente. O requerido apresentou contestação e documentos no Id 

9814955 sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. A autora apresentou impugnação no Id 

11047905 e no Id 11047932 alegou o descumprimento de ordem judicial em 

vista da cessação do auxílio doença. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. No que atine ao mérito da questão, tenho que 
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deva ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora por 

encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao 

segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: “ART. 42. 

A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, UMA VEZ CUMPRIDA, QUANDO 

FOR O CASO, A CARÊNCIA EXIGIDA, SERÁ DEVIDA AO SEGURADO QUE, 

ESTANDO OU NÃO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, FOR CONSIDERADO 

INCAPAZ E INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA, E SER-LHE-Á PAGA 

ENQUANTO PERMANECER NESTA CONDIÇÃO. § 1º A CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEPENDERÁ DA VERIFICAÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE MEDIANTE EXAME MÉDICO-PERICIAL A 

CARGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PODENDO O SEGURADO, ÀS SUAS 

EXPENSAS, FAZER-SE ACOMPANHAR DE MÉDICO DE SUA CONFIANÇA. § 

2º A DOENÇA OU LESÃO DE QUE O SEGURADO JÁ ERA PORTADOR AO 

FILIAR-SE AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NÃO LHE 

CONFERIRÁ DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SALVO 

QUANDO A INCAPACIDADE SOBREVIER POR MOTIVO DE PROGRESSÃO 

OU AGRAVAMENTO DESSA DOENÇA OU LESÃO.” “ART. 43. A 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SERÁ DEVIDA A PARTIR DO DIA 

IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESSALVADO O 

DISPOSTO NOS §§ 1º, 2º E 3º DESTE ARTIGO.” “ART. 59. O 

AUXÍLIO-DOENÇA SERÁ DEVIDO AO SEGURADO QUE, HAVENDO 

CUMPRIDO, QUANDO FOR O CASO, O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO 

NESTA LEI, FICAR INCAPACITADO PARA O SEU TRABALHO OU PARA A 

SUA ATIVIDADE HABITUAL POR MAIS DE 15 (QUINZE) DIAS 

CONSECUTIVOS.” Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos 

exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez 

do trabalhador: A) A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE; B) 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO; C) IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA; D) CARÊNCIA. 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a parte autora encontra-se acometida de 

doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que a 

parte autora é portadora das doenças descritas nos CID’s G473, H903, 

I10, de caráter permanente, resultando em incapacidade laboral definitiva e 

total desde outubro/2000, com progressão e agravamento ao longo do 

tempo. No caso, o perito médico afirmou que a incapacidade do autor não 

é suscetível de recuperação ou habilitação para o exercício da função que 

exercia ou mesmo de outras atividades, razão pela qual forçoso é, 

mormente pela idade e por se tratar de pessoa humilde e com pouca 

cultura, reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ 

laudo pericial no Id 9168917). Quanto ao período de carência, a questão 

está superada, pois do CNIS anexado aos autos (Id 9814955) se verifica a 

condição de segurado por mais de 12 (doze) contribuições, notadamente 

à época da incapacidade atestada pelo perito (outubro/2000), e, além 

disso, a parte autora estava recebendo benefício previdenciário de auxílio 

doença até a data de 19/05/2015. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por invalidez 

permanente, no valor a ser apurado, 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(a) Segurado(a): Joanin Nicolete 

Sartori 2. CPF: 376.543.659-34 3. Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez 4. Data do início do benefício: 19/05/2015 (data da cessação do 

benefício). 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. Data 

início do pagamento: a contar da intimação da decisão que antecipou a 

tutela. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e 

diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, confirmo a antecipação de tutela, 

TODAVIA A CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. 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), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim JUIZ DE DIREITO
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)
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Processo nº 1000863-59.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Francisca da Silva Conceição. Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido 

alternativo), de segurado(a) obrigatório(a), narrando em suma, que a parte 

autora está acometida de enfermidade total e permanente que a impede de 

trabalhar. Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 1440390 

determinando a realização de perícia antecipada. Após a apresentação de 

pedido de reconsideração acompanhado de novos documentos (Id 

4460867) fora proferida decisão deferindo a antecipação dos efeitos da 

tutela para fins de reimplantação do benefício de auxílio doença (Id 

4674042). O requerido apresentou contestação e documentos no Id 

6767917 sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. O autor apresentou impugnação no Id 

7357120. Perícia médica apresentada no 8319136. A parte autora 

manifestou sobre o laudo pericial no Id 8322212 e reiterou o pedido de 

aposentadoria apresentado inicialmente. Intimado da perícia, o instituto 

requerido apenas deu ciente quanto ao laudo (Id 8746997). 2. É O 

RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. No que atine ao 

mérito da questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por 

invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado para o 

exercício de atividade: “ART. 42. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

UMA VEZ CUMPRIDA, QUANDO FOR O CASO, A CARÊNCIA EXIGIDA, 

SERÁ DEVIDA AO SEGURADO QUE, ESTANDO OU NÃO EM GOZO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA, FOR CONSIDERADO INCAPAZ E INSUSCEPTÍVEL DE 

REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A 

SUBSISTÊNCIA, E SER-LHE-Á PAGA ENQUANTO PERMANECER NESTA 

CONDIÇÃO. § 1º A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

DEPENDERÁ DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE 

MEDIANTE EXAME MÉDICO-PERICIAL A CARGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 

PODENDO O SEGURADO, ÀS SUAS EXPENSAS, FAZER-SE 

ACOMPANHAR DE MÉDICO DE SUA CONFIANÇA. § 2º A DOENÇA OU 

LESÃO DE QUE O SEGURADO JÁ ERA PORTADOR AO FILIAR-SE AO 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NÃO LHE CONFERIRÁ DIREITO 

À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SALVO QUANDO A INCAPACIDADE 

SOBREVIER POR MOTIVO DE PROGRESSÃO OU AGRAVAMENTO DESSA 

DOENÇA OU LESÃO.” “ART. 43. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

SERÁ DEVIDA A PARTIR DO DIA IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA, RESSALVADO O DISPOSTO NOS §§ 1º, 2º E 3º DESTE 

ARTIGO.” “ART. 59. O AUXÍLIO-DOENÇA SERÁ DEVIDO AO SEGURADO 

QUE, HAVENDO CUMPRIDO, QUANDO FOR O CASO, O PERÍODO DE 

CARÊNCIA EXIGIDO NESTA LEI, FICAR INCAPACITADO PARA O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL POR MAIS DE 15 

(QUINZE) DIAS CONSECUTIVOS.” Dessume-se, assim, que quatro são os 

requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por 

invalidez do trabalhador: A) A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE; B) 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO; C) IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 296 de 568



DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA; D) CARÊNCIA. 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a parte autora encontra-se acometida de 

doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que a 

autora é portadora das doenças identificadas pelos CID’S M541, M751, 

M511, M50, M509 E M755, de origens degenerativas e em fase evolutiva, 

atestadas por diagnóstico clínico e por exames de tomografia e 

ultrassonografia, resultando em incapacidade laboral total, permanente e 

irreversível (não suscetível de reabilitação). No caso, o perito médico 

afirmou que o autor não possui condições para qualquer atividade 

laborativa, desde o ano de 2015 (‘vide’ laudo pericial no Id 8319136). 

Quanto ao período de carência, a questão está superada, pois do CNIS 

anexado aos autos (Id 6767923) se verifica a condição de segurada por 

mais de 12 (doze) contribuições, e, além disso, a parte autora estava 

recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a data de 

10/11/2015. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser 

apurado, 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(a) Segurado(a): Francisca da Silva Conceição. 2. CPF: 

621.339.771-04. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 4. 

Data do início do benefício: 10/11/2015 (data da cessação do benefício). 5. 

Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. Data início do 

pagamento: a contar da intimação da decisão que antecipou a tutela. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. 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), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002264-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ELY (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUDI GALLI OAB - MT0006562A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA TERMO DE AUDIÊNCIA PROCESSO: nº 

1002264-93.2016.811.0045 DATA/HORA: 08 de fevereiro de 2018, às 

17:30 horas. FINALIDADE: Audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. PRESENTES: o Exmo. Sr. Dr. Cássio Luís Furim, MM. Juiz de 

Direito Autor: Araguaia Agricola Ltda (preposto Whittlen Ruan da Silva 

Variani) Advogada: Fabia Carolina Moretto Rizzato Rodrigues (OABMT 

9301/O), Requerido: Alexandro Ely Advogado: Crislei Cristina dos Santos 

Pereira (OABPR 75577) ABERTA A AUDIÊNCIA: Pelo MM. Juiz, fora dito 

que: 1) As partes não possuem mais provas a produzir; 2) Defiro o prazo 

de 15 dias para a regularização da representação, com a juntada de carta 

de preposição quanto à parte autora; 3) Declaro encerrada a instrução; 4) 

Vistos etc. Cuida-se de ação monitória fundada em cheque devolvido por 

insuficiência de fundos. Citado, o Requerido se defendeu alegando que 

emprestou um cheque em branco para um conhecido e que o mesmo ficou 

de cobrir a conta o que não fez. Em preliminar argumenta que não 

participou da relação jurídica e que o Autor perdeu o prazo para a ação 

cambial. Assim, o requerido é parte ilegítima, pois não fez qualquer 

negócio com o autor. Argumenta a cobrança de juros abusivos moratórios 

a partir a emissão (e deveria ser a partir da citação). Pediu a extinção ou a 

improcedência da demanda. Relatei. Fundamento e decido. Quanto a 

preliminar de ilegitimidade por não ter participado da relação jurídica que 

originou a emissão do cheque, temos que o destino da arguição é a 

imediata rejeição. O emitente do cheque é o responsável pelo seu 

pagamento, conforme preceitua a lei do cheque. Ademais, a Lei do Cheque 

também é clara ao dispor a respeito da inoponibilidade de exceções 

pessoais para o descumprimento da obrigação. Veja-se que o Requerido 

não nega que tenha colocado o cheque em circulação, com a devida 

assinatura. Mesmo que a cártula estivesse em branco, conforme STF na 

súmula 387 “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, 

pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do 

protesto”. E não há qualquer reclamo quanto ao preenchimento. Assim, 

emitido o cheque, reside a obrigação de manter saldo para o pagamento 

da cártula. Pouco importa se havia algum ajuste com terceiro para o 

depósito de valor na conta corrente do Requerido. Essa relação pessoal 

arguida não é causa suficiente para afastar a obrigação de saldar e 

resgatar a cártula, conforme lei do cheque. Vejamos a Súmula 531-STJ: 

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o 

emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à 

emissão da cártula. Portanto, resta hígida a obrigação de pagamento. A 

propósito, a perda do prazo para a ação cambial somente teria influência 

aos coobrigados, no caso, eventual avalista e endossante. Mas no caso 

dos autos temos que a ação foi dirigida especificamente ao emitente do 

cheque, logo, pouco importa se houve ou não o ajuizamento da ação 

executiva no prazo que a lei permite. Quanto ao argumento de que houve 

cobrança abusiva de juros, sustenta a defesa que a cobrança de juros de 

mora somente deveria incidir a partir da citação. No entanto, cuidando-se 

de título de crédito com emissão para pagamento à vista (admite-se 

pós-datamento), o STJ estabeleceu em sede de recurso repetitivo que "Em 

qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a 

correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação." (Tema 942). Ao verificar 

os cálculos embutidos na petição inicial, temos que a parte Autor fez 

atualização a partir do dia 30/06/2012 (atualização monetária e juros de 

mora). Ocorre que, pelas características do caso, a emissão do cheque 

ocorreu em 14/06/2012 (data em que é o termo inicial para a cobrança de 

correção monetária) e a primeira apresentação ocorreu em 02/07/2012, 

sendo que esse é o termo inicial para a cobrança de juros de mora (de 1% 

ao mês). Ao fazer a leitura de tais datas, presume-se que a realização de 

novo cálculo será prejudicial ao Requerido, vez que diminuirá dois dias de 

cobrança de juros, porém aumentará 16 dias de cobrança de correção 

monetária. Isto posto e por tudo mais que nos autos constam, julgo a 

presente ação procedente, com resolução de mérito, na forma do art. 487, 

I do CPC, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor 

cobrado na petição inicial, devendo a parte Autor recalcular a dívida na 

forma do recurso repetitivo mencionado no corpo da decisão. Deve o 

requerido arcar com os honorários do advogado da parte autora que 

arbitro em 10% (dez por cento) e pagar as custas processuais. Publicada 

em audiência na presença das partes. 5) Cumpra-se. NADA MAIS. Do que 

para constar lavrei o presente termo que lido e achado vai devidamente 

assinado. Eu que digitei e subscrevi. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001875-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA TERMO DE AUDIÊNCIA PROCESSO: 

1001875-74.2017.8.11.0045 DATA/HORA: 28 de fevereiro de 2018, às 

15:00 horas. FINALIDADE: Conciliação, Instrução e Julgamento. Presentes: 

Magistrado: Cássio Luis Furim. Promotor de Justiça: José Vicente 

Gonçalves de Souza. Requerente: Leony Lima da Silva. Advogado(a): Ana 

Paula Zini da Cunha OAB/MT 22905. ABERTA A AUDIÊNCIA: 1) Aberta 

audiência, dispensou-se o depoimento pessoal do Autor; 2) Tomou-se o 

depoimento da testemunha WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE, já 

qualificado nos autos. E ele declarou que: trabalhou junto na Caixa 

Economica Federal, por 4 anos, período em que conhece o autor e 

percebeu de fato que as pessoas confundiam a identificação dele, 

inclusive em comunicações oficiais, como e-mails e ofícios, ele era 

identificado como Senhora Leony, o que causava constrangimento. 3) 

Declarou-se encerrada a instrução; 4) Colheu-se o seguinte parecer do 

MP: Direto ao ponto, compreendo que o pleito é procedente. Os 

documentos juntados ao feito, somados ao testemunho colhido neste ato, 

indicam que o nome do requerente tem o condão de lhe causar 

constrangimento. Outrossim, vê-se que o postulante não ostenta 

passagens criminais pretéritas, do que se concluiu pela inexistência de 

qualquer intuito no sentido de burlar o aparelho estatal. Isto é, não se 

vislumbra ofensa ao interesse público. Portanto, o princípio da 

imutabilidade clama, in casu, por mitigação, autorizando-se a retificação 

necessária, para o fim de se incluir o prenome apontado na inicial. É o 

parecer do Ministério Público. 5) Vistos etc. Ao compulsar os autos e 

analisar os termos da petição inicial, é de se reconhecer que a alteração 

do nome do Autor é necessária para a sua correta identificação, e assim, 

evitar constrangimentos. É inegável que a simples leitura do prenome 

indica a possibilidade de dúvida quanto ao gênero atribuível. Veja-se que o 

nome é um direito ligado aos direitos de personalidade e que está fundado 

nos mais caros dos direitos humanos. Portanto, como bem lançado 

parecer do Ministério Público e correta fundamentação da parte Autor 

(quanto aos fatos e fundamento legais expostos), é de se acolher o 

pedido. Isto posto, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de 

mérito, JULGO A AÇÃO PROCEDENTE, para o fim de alterar o nome de 

identificação civil do autor para PEDRO LEONY LIMA DA SILVA. Salvo a 

alteração do prenome (que agregou a partícula PEDRO, os demais dados 

permanecem inalterados). Expeça-se o ofício para o Cartório de Registro 

Civil da localidade do nascimento, com cópia da presente ata e dos 

documentos que foram apresentados em audiência, para alteração do 

registro em questão. 6) Homologo a desistência do prazo recursal, quanto 

ao Ministério Público e parte Autora. 7) Cumpra-se. NADA MAIS. Do que 

para constar lavrei o presente termo que lido e achado vai devidamente 

assinado. Eu, que digitei e subscrevi.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004129-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA TERMO DE AUDIÊNCIA PROCESSO: 

1004129-54.2016.8.11.0045 DATA/HORA: 01 de março de 2018, às 15:00 

horas. FINALIDADE: Instrutória. Presentes: Magistrado: Cássio Luis Furim. 

Autor(a): Wellington Martins dos Santos. Advogado(a): Daiany Frank 

OAB/MT 19270 Requerido: Banco Bradesco (preposta Edilda Maciel Dutra 

Bizarello). Advogado(a): Alan Vardel Bizarello dos Santos OAB/MT 11840: 

Estagiários: Rebeca Morena Pozzebonn Abreu, Marinna Lopes de Alencar, 

Jamerson Ferreira Menezes, Bianca de Oliveira, Rosangela Natalina Ojeda 

Cerutti, Nadia Lopes, Elislaine Eller de Oliveira, Cássia Caroline Cerezer 

Casarotto Faccin Carpenedo. ABERTA A AUDIÊNCIA: 1) As partes não se 

conciliaram; 2) Dispensou-se o depoimento pessoal da parte Autora; 3) As 

partes declaram que não possuem mais provas a produzir; 4) Declaro 

encerrada a instrução; 5) Vistos etc. A parte autora declara que percebeu 

uma anotação negativa em seu CPF e declara que nunca fez negócios 

com a parte Requerida, salvo na condição de procurador de terceiro (e 

não assumiu qualquer obrigação pessoal). A parte requerida em preliminar 

afirma falta interesse e no mérito afirma que a contratação foi regular 

conforme procedimento estrito seguido pelo banco. Realizou-se audiência 

de instrução para a oitiva do Autor. Relatei. Fundamento e decido. Quanto 

à preliminar, temos que a petição inicial expressou adequadamente os 

fatos e o dano e, pelo princípio constitucional do acesso ao Judiciário 

(inafastabilidade da jurisdição), nada obsta o ajuizamento de demanda sem 

o esgotamento de outras instâncias. Portanto, a preliminar deve ser 

imediatamente refutada. Ao mérito. Ao analisar os termos do processo, 

temos que a contestação não juntou um único documento que 

demonstrasse a regularidade da contratação. Veja-se que o despacho 

inicial, no item XV deferiu a inversão do ônus da prova com relação à 

existência e regularidade da contratação do serviço. E, ao verificar os 

termos da defesa, temos que não há nada mais do que a simples exibição 

de argumentos pela Requerida. Não é ao menos possível visualizar o 

contrato assinado ou as cópias dos documentos pessoais e outros 

documentos que seriam do autor. Assim, ante a falta de comprovação, 

temos que a contratação, com relação ao autor, não é regular. E a falta de 

documentos indica que a Requerida agiu com imprudência (ausência de 

contrato escrito em operação bancária), de tal sorte que não pode arguir 

em seu favor a condição de vítima de estelionato, mormente por não 

cumprir o mínimo necessário para resguardar o que se entende por 

cuidado objetivo. Passo a estabelecer o valor da indenização. No nosso 

sistema não há valor tarifado para cada situação, de tal sorte que 

depende de arbítrio do magistrado. Conforme jurisprudência estabelecida 

pelo TJMT em casos semelhantes (inclusive julgados dos Juizados 

Especiais), seguindo a mesma média, estabeleço o valor como razoável e 

proporcional em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso em apreço, 

especialmente considerando a condição das partes e a dinâmica dos 

fatos. Isto posto julgo a presente ação procedente, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC para o fim de determinar o 

cancelamento definitivo das cobranças descritas na petição inicial (neste 

ato, e com o fundamento acima, defiro a tutela provisória para determinar 

que a própria requerida retire os apontamentos negativos no prazo de 05 

dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00), bem como condenar a 

requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) cujos valores já estão atualizados até a data da publicação da 

sentença (e a partir de então, INPC e juros de 1% ao mês). Honorários 

pela requerida em favor da parte autora, que estabeleço em 15% e 

obrigação de pagamento das custas pela requerida. Publicada em 

audiência na presença das partes. 6) Cumpra-se; NADA MAIS. Do que 

para constar lavrei o presente termo que lido e achado vai devidamente 

assinado. Eu que digitei e subscrevi. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000308-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESA TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000308-71.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Cuida-se de 

pedido de desistência da ação. Como não houve o oferecimento de 

contestação, desnecessário o consentimento da parte requerida para a 

desistência. A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não 

impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). II. ASSIM, nos termos e 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. III. Sem sucumbência. IV. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005042-02.2017.8.11.0045

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 298 de 568



Parte(s) Polo Ativo:

ELIZET MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1005042-02.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ELIZET MENDES DE ARRUDA REQUERIDO: MARINA 

COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI Vistos etc. Cuida-se de 

acordo entabulado entre as partes às fls. id. 12030670, com o objetivo de 

por fim à presente demanda. Desta forma, tendo as partes apresentado ao 

juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a fazer parte da presente sentença, 

para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Nos termos do 

artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil, eventuais custas 

remanescentes deverão ser integralizadas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada parte, ante a ausência de estipulação em 

sentido contrário, atentando-se ao fato de ter sido concedido os 

benefícios da justiça gratuita a autora. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000602-26.2018.8.11.0045 

AUTOR: CARMELINDA SOUZA RIBEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial indicando o endereço eletrônico das 

partes, conforme disposto no art. 319, II, CPC. 2. Trata-se de ação 

previdenciária proposta por Carmelinda Souza Ribeiro, identificada nos 

autos, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

pugnando pelo sentido de conceder o benefício de pensão por morte. 3. 

INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda 

Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º 

Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da 

implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DA AUTORA, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. 4. A 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que, a despeito de possível a 

autocomposição, a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar no interior do Estado. 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. 5. Cite-se a parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, 

apresente resposta escrita, acompanhada de documentos e 

especificando as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de 

testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se 

aplicáveis. 6. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação 

e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que 

pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não as 

tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive interrogatório, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16/05/2018, às 15:00 

horas. 8. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se o 

necessário. 10. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, na 

forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 11. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 20 de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROSA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

foi agendado perícia médica para o dia 09/04/2018 à partir das 08:30h ou 

13:30h, com o Dr. Guido Vaca Cespedes. BELQUES SOLANGE GRISA 

LESEUX 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE Polo ativo: [JUSILEI CLAUDIA 

CANOSSA - CPF: 024.782.941-25 (ADVOGADO), MARCIA REGINA ROSA 

FIGUEIREDO - CPF: 813.511.946-15 (AUTOR), INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (RÉU), AIRTON CELLA - 

CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)] 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115453 Nr: 6929-09.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13116

 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 485, V, última figura, e § 3º do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo sem resolução 

do mérito, revogando a liminar concedida às fls. 32/33.4. Defiro o pedido 

de justiça gratuita requerida inicialmente. 5. Com fulcro no artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando tais verbas suspensas 

pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da gratuidade de justiça.6. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.7. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115684 Nr: 7064-21.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVINO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 3. POSTO ISSO, com base nos artigos 920, II e 487, I, todos do Código de 

Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial dos 
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presentes embargos e, em razão disso, determino o prosseguimento da 

execução em apenso até satisfação total do crédito exequendo da 

autora.3.1. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, fixo os honorários em 10% sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, § 3º, I e § 4º, III, CPC). 3.2. Isento o 

embargante do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em 

vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na 

Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas 

perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 

109 da CF), conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio 

da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda.3.3. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de valor certo não 

excedente a 1.000 (mil) salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, I, do 

artigo 496 do CPC.3.4. Após o trânsito em julgado, autorizo o 

desentranhamento de documentos, mediante cópia nos autos, 

remetendo-se os presentes ao arquivo, com extração de cópia desta e 

juntada nos autos em apenso (autos n. 3355-22.2008.811.0045 – código 

29361).3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101157 Nr: 6752-79.2014.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADACNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 120, pelo prazo 

máximo de um (1) ano, forte no artigo 921, III e § 1o, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo supra sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 143171 Nr: 5158-25.2017.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDS, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Vistos.

1. Cumpra-se as disposições contidas na sentença de fls. 101/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118769 Nr: 8807-66.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Por considerar prudente, após a fase postulatória apreciarei o pedido 

de tutela antecipada.

 2. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de

conciliação/mediação para o dia 24/04/2018, às 15:30 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca .

3. 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).

4. 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.

5. 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).

6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC.

7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34776 Nr: 144-07.2010.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JULIA JUNGES, ZENITA DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação do autor para manifestação:"Certifico, eu, Oficial de Justiça 

abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado nº 63572 

do MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio 

Verde-MT, extraído dos autos supra mencionados, diligenciei-me ao 

endereço constante no mandado(rua nápoli, 1067-S, bairro veneza, nesta 

cidade), e após as formalidades legais, PROCEDI A CIENTIFIQUEI a sra. 

ZENITA DOS PASSOS, de todos os termos do presente mandado, qual 

bem ciente ficou após a leitura, aceitou a cópia que lhe ofereci e exarou 

sua assinatura de recebimento. Certifico porém que NÃO FOI POSSÍVEL 

EFETUAR A AVALIAÇÃO do bem descrito no mandado (motocicleta CG 

Titan KS Gasolina verde, 2001/2001 placa JZE-9333) por não localiza-lo, 

pois segundo informações prestadas pela sra. Zenita o bem foi vendido há 

mais de cinco anos para uma pessoa de nome Jean, sendo desconhecido 

seu atual paradeiro.

Diante do exposto, por não ter sido encontrada a motocicleta restou 

impossibilitada a avaliação, razão pela qual devolvo o referido mandado 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84263 Nr: 3788-84.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIR PROVENSI ROGERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:MT/7008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Intimação acerca da audiência marcada para o dia 04/04/2018às 14h na 

Comarca de Diamantino-MT (Primeira Vara).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111972 Nr: 4906-90.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 
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LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Initmação para que em 05 dias especifique provas e justifique-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90732 Nr: 4633-82.2013.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES VEGGI, JOSÉ FERNANDES VEGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.O. COMERCIO DE CONFECCÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que impulsione o feito no prazo de 30 

dias, sob pena de intimação diretamente ao autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113488 Nr: 5780-75.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Intimação para que em 05 dias especifique provas e justifique-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113596 Nr: 5860-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO-ME, 

CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestação:"Certifico eu, Ronald M. Oliveira, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado n. 62819 em diligência, 

me dirigi até a antiga Rua João Paulo XIII, atualmente Rua Colider, nº 

2689-S, e ali estando fui atendido pela atual moradora, Sra. Aline, onde 

declarou que reside naquele local há 05 anos e que não conhece e nem 

sabe prestar qualquer informação a respeito das executadas.

Motivos pelos quais deixei de citar as executadas CARMEM CRISTINA 

SOUSA ARAUJO – ME e CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO.

Sendo assim, faço a devolução do mandado em Cartório para os devidos 

fins.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91362 Nr: 5242-65.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO MARCELO ANCINI, JANIO MARCELO 

ANCINI COMERCIO DE CONFEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, DAFINI PAULA SAGA GOMES - OAB:17.023-0/MT, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestação:"Certifico, eu, NIELES CAMPOS 

PRESTES, Oficiala de Justiça lotada nesta Comarca, que, em cumprimento 

ao respeitável mandado de Citação e demais atos, de ordem do MM. Juiz 

de Direito da Segunda Vara Cível, Dr. GLEIDSON DE OLIVEIRA G. 

BARBOSA, extraído dos Autos em epígrafe, DEIXEI DE PROCEDER À 

CITAÇÃO dos executados, JANIO MARCELO ANCINI e JANIO MARCELO 

ANCINI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, pelos motivos que se seguem:

* No dia 16.02.2018 (sexta-feira), às 14h de posse do atual endereço do 

executado, cheguei à Loja Manga Rosa, situada à Av. Paraná, 73-S, no 

Centro, onde fui recebida pela proprietária da loja, a Sra. Adalgisa, a qual 

se apresentou também como sendo namorada do Sr. Janio.

A Sra. Adalgisa informou que a sua loja possui a razão social “Adalgisa” e 

que não se trata da mesma pessoa jurídica executada. Segunda ela, o seu 

namorado, Sr. Janio está em tratamento no Estado do Paraná e não possui 

data certa para retorno, vez que o estado de saúde é grave. Ela informou 

ainda, que quando o executado está na cidade, ele reside com ela no piso 

superior da loja.

Em face de tais circunstâncias, devolvo o presente mandado junto com 

esta à Central de Mandados, dentro do prazo legal, para as devidas 

providências na forma da lei.

Por ser a pura expressão da verdade, assino e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 93341 Nr: 523-06.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, acolho os embargos para declarar a sentença nessa 

parte, cujo item 3.1. passa a seguinte redação: “3.1. ANTE O EXPOSTO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos 

do artigo 44 da Lei 8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) 

autor(a) do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, inclusive abono 

anual, devido desde a data do requerimento administrativo (20/09/2013), 

descontando-se eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento ou restabelecimento do benefício, bem como 

desconsiderando o período de 04/12/2013 a 07/03/2014 em que houve 

recebimento de remuneração”.3.1. Permanece, no mais, como está 

lançada a sentença. Retifique-se o registro da sentença, anotando-se a 

alteração.3.2. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112482 Nr: 5190-98.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ALVES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG

 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial.3.1. 

Com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

ficando tais verbas suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da 

gratuidade de justiça.3.2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103834 Nr: 686-49.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI, PEDRO PAULO 

PRIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 
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OAB:9708-A/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que junte aos autos a 

guia de preparo de distribuição de carta precatória para a comarca de 

Comodoro MT - a qual abrage o município de Campos de Julio-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114754 Nr: 6531-62.2015.811.0045

 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 ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, 

CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA, ÉDIO MOREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim 

de consolidar nas mãos da parte autora a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na inicial, observando-se as determinações 

supra, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela parte autora.4. Oficie-se ao Detran, 

comunicando estar a parte autora autorizada a proceder à transferência 

do bem, expedindo, quando for o caso, novo certificado de registro de 

propriedade em nome do(a) credor(a) ou de terceiro por ela indicado, livre 

do ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).5. 

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que 

a norteia, condeno a parte requerida no pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios que, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43279 Nr: 3585-59.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA, MAFRE-VERA 

CRUZ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON JOSÉ CARNEIRO 

JUNIOR - OAB:OAB-PR 55 846, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:OAB/SP 116353

 “4. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 927 e 403 do Código Civil, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos contidos na inicial, para o fim de condenar o requerido Luiz 

Fernando Bandeira no pagamento ao autor da importância de R$ 15.694,21 

(quinze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), 

relativamente aos lucros cessantes sofridos, devidamente acrescida da 

correção monetária, calculada pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos a incidir a partir do efetivo prejuízo (meado do mês de junho de 

2011 – 15/06/2011 – que é a data intermediária do período reclamado), 

devidos até o efetivo pagamento. De outro norte, julgo totalmente 

procedente o pedido de regresso ventilado na lide secundária, o que faço 

para o fim de condenar o denunciado Mafre-Vera Cruz Seguros S.A ao 

pagamento da totalidade da indenização a cargo do segurado denunciante 

Luiz Fernando Bandeira, inclusive encargos de sucumbência por ele 

devidos, observados os termos e limites da apólice, inclusive em relação 

aos pagamentos efetuados diretamente a terceiros.”3.1. Permanece, no 

mais, como está lançada a sentença.4. Declaro, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação/complementação de recurso [art. 1.026 do 

Código de Processo Civil]. 5. PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 97329 Nr: 3809-89.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OTAVIO CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente improcedente os pedidos contidos 

na inicial, ficando a(o) autor(a) isenta do pagamento das custas e 

despesas processuais, por se tratar de parte benefíciária da Assistência 

Judiciária Gratuita.3.2. Incabível o reexame necessário.3.3. Após o trânsito 

em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo.3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113265 Nr: 5624-87.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PISTORE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para o fim de DECLARAR a inexistência da dívida 

concernente aos valores de R$ 386,04 (trezentos e oitenta e seis reais e 

quatro centavos), referentes ao contrato nº 000000072336785, restando 

extinto o processo com resolução do seu mérito.3.2. Pela sucumbência e 

já que recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, 

considerando que os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 

86, CPC) condeno cada qual no pagamento de metade (50%) das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, em igual 

proporção, que nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o 

valor da causa, vedada a compensação. Contudo, por ser a parte 

requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplico o disposto 

no artigo 98, §3º do CPC, ficando o mesmo sob condição suspensiva de 

exigibilidade.3.3. CONDENAR, ainda, a parte requerente, no pagamento de 

multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado 

de Mato Grosso.3.4. Intime-se o Estado de Mato Grosso para as 

providências que entender cabíveis.3.5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115570 Nr: 7004-48.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANA JAQUELINE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR BORGES - 

OAB:MT/13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 4. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial e, 

por corolário, revogo a liminar concedida às fls. 35/36. 4.1. Com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando tais 

verbas suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da gratuidade 

de justiça.4.2. CONDENO, ainda, a parte requerente, no pagamento de 

multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado 

de Mato Grosso.4.3. Intime-se o Estado de Mato Grosso para as 

providências que entender cabíveis.4.4. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.4.5. Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114547 Nr: 6452-83.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JUSTINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para o fim de DECLARAR a inexistência da dívida 

concernente aos valores de R$ 115,14 (cento e quinze reais e quatorze 

centavos), referentes ao contrato nº 0000000142637440, restando 

confirmada a decisão liminar anteriormente concedida, bem como extinto o 

processo com resolução do seu mérito.3.2. Pela sucumbência e já que 

recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, considerando 

que os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC) 

condeno cada qual no pagamento de metade (50%) das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, em igual 

proporção, que nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o 

valor da causa, vedada a compensação. Contudo, por ser a parte 

requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplico o disposto 

no artigo 98, §3º do CPC, ficando o mesmo sob condição suspensiva de 

exigibilidade.3.3. CONDENAR, ainda, a parte requerente, no pagamento de 

multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado 

de Mato Grosso.3.4. Intime-se o Estado de Mato Grosso para as 

providências que entender cabíveis.3.5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002553-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. K. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILENE ARAUJO SA OAB - AL4605 (ADVOGADO)

 

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. Tendo em vista o interesse do suposto pai em realizar o exame 

de DNA, Determino a expedição de carta precatória à Comarca de 

Maceió/AL, com a finalidade de proceder à coleta de material genético do 

requerido (amostra de sangue), o qual deverá ser remetido para este 

Juízo o mais breve possível (preferencialmente via SEDEX). A intimação do 

réu, para a coleta do material genético, deverá conter a advertência de 

que a negativa/ausência injustificada produzirá, como consequência 

direta, presunção de paternidade, na forma do que dispõem o art. 231 e 

art. 232, ambos do Código Civil. O exame será realizado pelo Laboratório 

Diagen Laboratórios DNA Vida e custa o valor de R$ 145,00 (cento e 

quarenta e cinco reais). A requerente deverá antecipar o pagamento das 

despesas do exame e, na hipótese de o laudo reconhecer a paternidade 

atribuída ao requerido, o réu ressarcirá a requerente o valor integral 

despendido. Tão logo recebido o material genético do requerido, 

proceda-se imediatamente a intimação da requerente, mediante expedição 

de mandado, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, compareça 

na Diretoria do Foro para realizar a coleta do material genético que, 

posteriormente, deverá ser encaminhado ao laboratório responsável pelo 

exame de DNA. Expeça-se ofício ao INSS, com o objetivo de requisitar, no 

prazo de 10 (dez) dias, a remessa de relatório de informações trabalhistas 

e previdenciárias do requerido, assim como da quantificação de eventuais 

valores relativos a salário-contribuição ou benefícios previdenciários e 

assistenciais eventualmente auferidos pelo réu. Intimem-se. Cientifique-se 

o Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001141-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI PEDRO WEBER (DEPRECADO)

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHER OS 

EMOLUMENTOS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 

CONFORME DOCUMENTO ANEXADO NO ID 12132402.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001514-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. E. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

 

intime-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

peça contestatória, acostando a mesma em sua integralidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003751-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

 

Intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora online efetuada, para manifestação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003747-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

 

Intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora para manifestação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003035-71.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE SOARES MARINHO OAB - GO24882 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, apresentando de forma fundamentada 

a sua necessidade.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 91641 Nr: 5525-88.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON DA SILVA BARBOSA, BENICIO 

FELIPE CARVALHO MONIER ALVES, RONALD FERNANDO SANTOS 

BARROS, LUCAS CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, BENTO JOSÉ DE ALENCAR - OAB:MT/14.539, EDUARDO 

FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

os advogados dos réus para que, no prazo de 03 (três)dias, manifestem 

acerca da manifestação do Ministério Público de fls. 320/322.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003800-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MARTINS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003800-08.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CASSIO MARTINS 

CARVALHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da 

ausência do reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas 

do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003156-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON MIRANDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1003156-65.2017.811.0045 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Alega a 

parte autora que o comprovante de endereço juntado à inicial pertence 

aos seus genitores, pois residia em casa de aluguel, no qual o contrato de 

locação era verbal, juntando posteriormente contrato de locação 

residencial datado de 27 de fevereiro de 2017. Embora verossímil a 

narrativa, esta deve ser refutada. Analisando a inicial, verifica-se pelo 

documento juntado no id. 9493228, pág. 2, que os pais do autor se 

chamam Júlio Clemente dos Reis e Isabel Rosa de Miranda dos Reis, 

enquanto o comprovante de endereço juntado no id. 9493228, pág. 3, que 

supostamente seria de seus genitores, segundo as declarações do autor, 

está no nome de Quintina Antônia da Silva, pessoa estranha aos autos. 

Por outro lado, ainda que o autor residisse em imóvel alugado, por meio de 

contrato verbal, não seria possível que em data posterior à propositura da 

ação (18/08/2017), o autor apresentasse contrato de locação residencial 

escrito, datado de 27/02/2017. Ademais, referido contrato, além de ter sido 

confeccionado com data pretérita, foi firmado com a digital da locadora, em 

escrito particular, de modo que não pode ser aceito por não vir revestido 

dos requisitos legais. Deste modo, verifica-se que o autor não emendou 

adequadamente a inicial, devendo esta ser rejeitada. Isto posto, indefiro a 

inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único c.c. artigo 485, I, do CPC. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 05 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NICACIO DA CONCEICAO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000746-97.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BRUNO NICACIO DA 

CONCEICAO CHAVES REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela 

antecipada manejado por BRUNO NICACIO DA CONCEIÇÃO CHAVES 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO 

E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, todos qualificados nos autos. 

Aduz o autor, em apertada síntese, que se inscreveu no concurso público 

para concorrer à vaga de Agente Penitenciário de Estado de Mato Grosso, 

edital 01/2016/SEJUDH de 25 de dezembro de 2016. Informou que fora 

aprovado nas fases iniciais do concurso, quais sejam, prova objetiva, 

exames de saúde, porém ao realizar o teste psicológico, consistente na 4ª 

fase, foi declarado “não recomendado”. Por fim, defendeu a invalidade do 

ato administrativo que o considerou inapto, pleiteando o deferimento de 

liminar a fim de que possa dar seguindo nas fases seguintes do concurso, 

e ao final a confirmação da medida liminar, julgando procedentes os 

pedidos iniciais. É o relatório. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 
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satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. Analisando aos autos, 

constata-se que o autor pretende a concessão da tutela antecipada para 

que seja garantido o prosseguimento nas demais fases do certame, 

decretação da nulidade da avaliação psicológica, bem como a concessão 

de novo exame psicológico. No caso em tela, o pedido em tela revela-se 

insubsistente para fins de deferimento da liminar, uma vez que não há 

prova inequívoca do direito alegado, bem como ausente nos autos 

documento capaz de demonstrar o alegado erro na computação dos 

resultados da avaliação psicológica. Por outro lado, aparentemente, o 

exame psicológico encontra-se revestido de legalidade, eis que atendeu 

os três padrões necessários, quais sejam: a previsão em lei, previsão no 

edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e, por fim, 

possibilidade de recurso, fatos narrados pelo próprio autor. Dessa forma, 

ausente prova inequívoca apta ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, bem com a urgência, afigura-se incabível, 

o deferimento da medida de pleiteada, fazendo-se necessária a 

oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte 

requerida. A jurisprudência é firme no sentido de que o exame psicológico 

afigura-se ato legal quando respaldado nos critérios acima delineados: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.421.306 - CE (2013/0391964-3) RELATOR : 

MINISTRO SÉRGIO KUKINA RECORRENTE : SILVANO CASTELO BRANCO 

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA E OUTRO (S) - 

CE018107 RECORRIDO : UNIÃO DECISÃO Trata-se de recurso especial 

manejado com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 

322): EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. PSICOTÉCNICO. EXAME 

PROFISSIOGRAFICO. REPROVAÇÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

ASSEGURADAS. LEGALIDADE. 1. A subjetividade é uma característica 

própria dos exames psicológicos, sendo certo que se deve guardar um 

determinado grau de objetividade a fim de se permitir um controle por parte 

da Administração. 2. A jurisprudência também tem se posicionado no 

sentido de que o exame psicotécnico, não obstante exigível, deve-se 

perfazer em respeito ao principio da publicidade, sem vestes de 

irrecorribilidade e de modo a ser reduzida a subjetividade que permeia o 

processo investigativo da personalidade e do comportamento. 3. Por 

óbvio, restaria caracterizada ilegalidade na aplicação de exames com uma 

carga de subjetividade tal, que impedisse de se avaliar as 

correspondências entre os critérios de avaliação e os resultados 

respectivos, ou seja, se inexistissem critérios mínimos de objetivação na 

aplicação dos testes, o que, em verdade, não ocorreu. 4. Na hipótese dos 

autos, a avaliação psicológica vergastada não maculou qualquer preceito 

constitucional ou legal, tendo sido garantidas a publicidade, a 

recorribilidade e a objetividade da análise. 5. No caso, os candidatos foram 

convocados para a prova de aptidão psicológica mediante o Edital nº 

8/2009 - SE/MJ, o qual, além de informações sobre a avaliação, 

relacionava as principais características recomendadas para o cargo. 6. A 

resposta ao recurso administrativo interposto pelo autor, traz 'todas as 

informações sobre os critérios utilizados, dando ciência, inclusive, das 

técnicas e dos parâmetros empregados na investigação dos níveis de 

desempenho dos candidatos. Ve-se, portanto, que foi dada oportunidade 

ao autor de conhecer as razões de sua não recomendação e de interpor 

recurso administrativo. 7. Ademais, é certo que, se todos os candidatos 

foram submetidos à mesma bateria de testes, nas mesmas condições, não 

há como se reconhecer mácula aos princípios da isonomia e da 

impessoalidade. 8. Quanto à legalidade do exame, a edição do Decreto nº 

6.944/2009 não tem o condão de induzir à invalidade do exame 

psicotécnico realizado anteriormente, porquanto não se pode olvidar a 

regra segundo a qual as normas jurídicas são produzidas para vigorarem 

para frente, sem efeitos retroativos, ressalvadas as determinações legais 

em sentido diverso. Além disso, a alegação de que, anteriormente, a MP 

411/2009, convertida na Lei nº 11.907/2009, já não permitia a realização 

de exame profissiográfico também não procede, tendo em vista que esse 

exame é um tipo de "prova de aptidão psicológica" e, nesse sentido, a IN 

nº 02/2008 - SE/MJ não extrapolou a hierarquia normativa ao estabelecer 

que a tal prova seria realizada com base no perfil profissiográfico do 

cargo de Agente Penitenciário Federal. 9. No mais, não invalida o resultado 

da prova de aptidão psicológica - nem a consequência dele - o fato de o 

autor, após ter sido empossado sub judice, vir cumprindo de forma 

satisfatória as funções de Agente Penitenciário Federal é de lhe ter sido 

concedido um atestado de saúde, para a investidura no referido cargo. 10. 

No caso dos autos, o exame psicotécnico se reveste de grande 

importância, não devendo o autor continuar no cargo sem ,que seja a ele 

submetido com a devida aprovação. Além disso, garantir ao apelante 

continuar no cargo sem que tenha sido aprovado em exame psicotécnico 

infringe o princípio da igualdade. 11. Apelação à qual se nega provimento. 

Não foram opostos embargos declaratórios. A parte recorrente aponta 

violação ao art. 14 do Decreto nº 6.944/09. Sustenta, além de divergência 

jurisprudencial, a ilegalidade do exame profissiográfico a que foi 

submetido. Aduz que, com a edição do Decreto 6.944/09, foi 

expressamente vedado a utilização de exame psicotécnico em concurso 

público para aferição de perfil profissiográfico e "embora o decreto seja 

posterior a realização do concurso público, e da publicação do seu edital, 

é fato incontroverso que o Decreto tão somente regulamentou a antiga 

Medida Provisoria n. 441, de 29 de agosto de 2008 e a Lei nº 11.907, de 2 

de fevereiro de 2009, sendo, portanto, aplicado ao concurso em debate" 

(fl. 329). Sustenta que "a União Federal contrariou a lei ao exigir o teste 

psicológico para o preenchimento de perfil profissiográfico, uma vez que 

não estão expostos quaisquer critérios objetivos de aferição no concurso, 

mas sim, critérios altamente subjetivos, deixando totalmente sem amparo 

legal e constitucional a pretensão da União Federal" (fl. 338). Houve 

contrarrazões (fls. 391/408) É o relatório. Registre-se, de logo, que o 

acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame 

dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a 

diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo 

Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça). A irresignação 

não merece prosperar. Inicialmente, colhe-se das razões recursais que o 

recorrente pretende que seja declarada a ilegalidade da realização de 

teste profissiográfico tendo em vista sua subjetividade, colacionando 

trechos de cláusulas do edital do concurso, tendo Tribunal a quo se 

manifestado a respeito nas seguintes razões: A jurisprudência também 

tem se posicionado no sentido de que o exame psicotécnico, não obstante 

exigível, deve-se perfazer em respeito ao principio da publicidade, sem 

vestes de irrecorribilidade e de modo a ser reduzida a subjetividade que 

permeia o processo investigativo da personalidade e do comportamento. 3. 

Por óbvio, restaria caracterizada ilegalidade na aplicação de exames com 

uma carga de subjetividade tal, que impedisse de se avaliar as 

correspondências entre os critérios de avaliação e os resultados 

respectivos, ou seja, se inexistissem critérios mínimos de objetivação na 

aplicação dos testes, o que, em verdade, não ocorreu. Na hipótese dos 

autos, tenho que a avaliação psicológica vergastada não maculou 

qualquer preceito constitucional ou legal,, tendo sido garantidas a 

publicidade, a recorribilidade e a objetividade da análise. Observe-se que, 

no caso, os candidatos foram convocados para a prova de aptidão 

psicológica mediante o Edital nº 8/2009 - SEM, o qual, além de informações 

sobre a avaliação, relacionava as principais características 

recomendadas para o cargo (vide fls.1 111/112). A resposta ao recurso 

administrativo interposto pelo autor (fl. 11 4) traz todas as informações 

sobre os critérios utilizados, dando ciência, inclusive, das técnicas e dos 

parâmetros empregados na investigação dos níveis de desempenho dos 

candidatos. Ve-se, portanto, que foi dada oportunidade ao autor de 

conhecer as razões de sua não recomendação e de interpor recurso 

administrativo. Ademais, é certo que, se todos os candidatos foram 

submetidos à mesma bateria de testes, nas mesmas condições, não há 

como se reconhecer mácula aos princípios da isonomia e da 

impessoalidade Diante desse contexto, a alteração das conclusões 

adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões 

recursais, demandaria, necessariamente, interpretação de cláusulas do 

edital do certame, bem assim novo exame do acervo fático-probatório 

constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, 

conforme os óbices previstos na Súmula 5 e 7/STJ. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 

NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 7.289/84. 

LEI FEDERAL COM STATUS DE LEI LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 
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7/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Verifica-se não 

ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de 

origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram 

submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes 

autos. 2. Inafastável o óbice da Súmula 280/STF, pois o entendimento 

desta Corte Superior é no sentido de que a Lei n.º 7.289/84, que dispõe 

sobre o Estatuto da Policia Militar do Distrito Federal, embora seja uma lei 

federal, possui status de lei local. Precedentes. 3. A alteração das 

conclusões adotadas pela Corte de origem reconhecendo os requisitos da 

legalidade, objetividade e recorribilidade do exame psicotécnico, tal como 

colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, 

novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência 

vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de 

prequestionamento, examinar na via especial matéria constitucional, sob 

pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. O 

recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do 

permissivo constitucional. Isso porque o dissídio jurisprudencial não foi 

demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 

255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg nos EDcl no AREsp 792.354/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. FORMAÇÃO DE 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. DECADÊNCIA AFASTADA. SUBJETIVIDADE DA 

AVALIAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. Ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento no tocante à preliminar de litisconsórcio passivo 

necessário, já que a matéria não foi objeto de emissão de juízo pelo 

acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282/STF. 2. A jurisprudência 

desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o prazo para impetração 

do mandado de segurança não se conta da publicação do edital do 

concurso, mas do conhecimento do ato pelo qual se concretiza a ofensa a 

direito líquido e certo do impetrante. 3. Não há julgamento extra-petita 

quando a Corte de origem decide a matéria dentro dos limites que lhe foi 

proposto pelas partes. 4. A convicção a que chegou o acórdão recorrido 

no tocante à subjetividade do exame psicotécnico decorreu da análise do 

conjunto fático-probatório, de forma que o acolhimento da pretensão 

recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é obstado 

pela Súmula 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

REsp 1.299.989/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013) Ademais, quanto a tese 

de que o Decreto 6.944/10 seria aplicável ao concurso em debate, a 

Primeira Seção deste Egrégio Superior Tribunal, no EAREsp 236066/RS, 

DJe 18/05/2016, firmou o entendimento de que "a vedação do teste de 

avaliação de perfil somente ocorreu para os concurso públicos lançados 

entre outubro de 2009 e setembro de 2010, período de vigência do 

Decreto Federal 6.499/2009", no qual não se enquadra o caso dos autos 

(cujo edital é do ano de 2008). Pelos mesmos motivos, segue obstado o 

recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo 

que não foram atendidas as exigências dos arts. 541, parágrafo único, do 

CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Ante o exposto, conheço em parte do 

recurso especial e, na parte conhecida, nego-lhe provimento Publique-se. 

Brasília (DF), 23 de outubro de 2017. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator. 

(STJ – Resp: 1421306 CE 2013/0391964-3, Relator Sergio Kukina, data da 

publicação: DJ 25.10.2017). Posto isto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada, eis que não preenchidos os requisitos legais. Citem-se os 

requeridos, para, querendo, apresentarem defesa, no prazo legal, sob 

pena de serem presumidas como verdadeiras as alegações de fato 

formuladas na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-95.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RUAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUCIMAR JACINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

 

Diante do bloqueio parcial via sistema BACENJUD e em atenção à 

determinação judicial de Id. 10746179, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 24/04/2018, às 17h, intimando as partes por seus advogados e 

via DJE. Vale pontuar que o executado poderá oferecer embargos (art. 52, 

IX), por escrito ou verbalmente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005122-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 24/04/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS DO RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000648-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI ONETTA OAB - PA20181 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000648-83.2016.8.11.0045 REQUERENTE: F. SANCHES & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: EXCLUSIVA CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Vistos em correição Considerando a 

certidão id 9499644, intime-se o reclamante para efetuar o pagamento das 

custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias. Não se efetivando o 

pagamento das custas e taxa judiciária, encaminhe ao Departamento de 

Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes 

documentos: - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os 

valores de Custas e Taxa Judiciária elencados separadamente e 

atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da 

certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo sem 

pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, vara, 

número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, valor 

da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, arquivem-se os autos. Lucas 

do Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/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 LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação de Id. 10891248, INTIMO a parte recorrida para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de 

março de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010050-40.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BORGES FRUGONI GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

ELIANE GOMES DE FREITAS BORGES FRUGONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTA RANYELLE DE FATIMA BORGES OAB - GO37315 

(ADVOGADO)

KENNY TEIXEIRA MATOS OAB - GO34753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 

DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (REQUERIDO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010050-40.2014.8.11.0045 REQUERENTE: RAFAEL BORGES 

FRUGONI GOMES DE FREITAS, ELIANE GOMES DE FREITAS BORGES 

FRUGONI REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, ALIANCA 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. O Devedor alega excesso de 

execução (ID 10639596), visto que é devedor solidário e já pagou a sua 

parte que seria 50% do débito condenatório. Outrossim, em se tratando de 

obrigação solidária, o cumprimento de sentença pode ser direcionado para 

qualquer um dos co-obrigados, de modo a exigir a totalidade da dívida 

comum, nos termos do disposto no art. 275, do CC. Nessa linha, cabe ao 

credor a opção contra quem deseja postular o crédito da condenação, 

possibilitando ao devedor que pagar a totalidade do crédito propor ação de 

regresso. Nesse sentido já decidiu o ETJRS: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. CONDENAÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE O CREDOR OPTAR CONTRA QUEM DESEJA LITIGAR 

NA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL. 

REDIRECIONAMENTO QUE NÃO CARACTERIZA EMENDA À INICIAL. 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA, A FIM DE POSSIBILITAR O 

PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DEVIDOS EM FACE DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA. Tratando-se de condenação solidária, o cumprimento de 

sentença pode ser redirecionado para os co-obrigados, de modo a exigir a 

totalidade da dívida comum. Inteligência do artigo 275 do CC. Opção do 

credor contra quem deseja litigar e exigir seu crédito. Cumprimento de 

sentença. Necessidade de intimação para pagamento espontâneo do 

débito previamente à penhora de bens/valores. Posição firmada pelo STJ. 

Diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, 

impõe-se o redirecionamento dos honorários advocatícios, que deverão 

ser arcados pelo impugnado/exeqüente. Quantum mantido, pois de acordo 

com o disposto no art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC. Precedentes do STJ e deste 

Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70065788689, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 30/09/2015) No mesmo sentido já decidiram as Turmas Recursais 

Cíveis: PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. FACULDADE DE O CREDOR 

EXIGIR O PAGAMENTO DE SOMENTE DE UM DOS DEVEDORES. 

INCIDÊNCIA DO ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. O CREDOR QUE PAGAR O 

TOTAL DA DÍVIDA FAZ JUS AO REGRESSO. PRECEDENTES DESTAS 

TURMAS RECURSAIS. A sentença da ação de conhecimento condenou as 

rés solidariamente ao pagamento de R$960,00 (fls. 91/92), o que foi 

confirmado pelo acórdão de folhas 122/123. O banco recorrente efetuou 

um depósito espontâneo no valor de R$618,12, que significa 50% da 

condenação atualizada, excluída a parcela dos honorários (fl. 130). 3. Não 

há o que se falar em pagamento da obrigação e extinção da execução em 

relação ao recorrente. Isso porque em sendo solidária a obrigação, o 

credor pode exigir de qualquer dos devedores a totalidade da obrigação, 

nos exatos termos do art. 275 do Código Civil. Portanto, sem razão 

recorrente ao afirmar que sua obrigação se limita à metade do valor da 

condenação. Aliás, a parte devedora que pagar a integralidade do débito 

pode se recobrar proporcionalmente da outra devedora. 4. Em sendo 

solidária a obrigação, correta a sentença de folhas 146/147, devendo ser 

mantido o valor da penhora (fls. 137/138) e liberado em favor da autora. Já 

o valor do depósito de fl. 130 deverá ser revertido em favor do recorrente. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005379581, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 08/07/2015) Portanto, não 

há falar em excesso de execução. Isto posto: JULGO IMPROCEDENTES os 

embargos promovidos. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004722-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ERICA PEREIRA SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004722-49.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCA ERICA 

PEREIRA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002365-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1002365-33.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: FERNANDO HENRIQUE MORAES 

EXECUTADO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos. 

Defiro o requerimento de Id. 9667281, para bloqueio de veículo da parte 

executada, buscando se evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o 

que o faço por meio do sistema RENAJUD. Restando a busca infrutífera, 

abra-se vista à parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer 
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o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004157-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 25/04/2018, às 13h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ROBERTA SEVERINO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (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: 1002268-96.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JAQUELINE 

ROBERTA SEVERINO BUENO 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. A parte 

autora alega, em síntese, que é proprietária do imóvel localizado na Rua 

Suécia, Lote 07, Quadra 15, Loteamento Parque das Emas V, nesta 

cidade, adquirido em 30/07/2014, sendo que o mesmo foi temporariamente 

alugado, e a locatária, após ação de despejo perpetrada pela requerente, 

desocupou o imóvel e deixou várias faturas de energia em atraso, uma 

vez que, à época da locação a UC vinculada ao imóvel constava em nome 

da locatária. Afirma a requerente que não pode ser responsabilizada pelos 

débitos da antiga titular da UC, e que, apesar disso, a concessionária 

requerida negou-se a transferir a titularidade da UC para o nome da 

requerente e suspendeu o fornecimento de energia elétrica. Pleiteia o 

restabelecimento dos serviços de energia à unidade consumidora 

vinculada ao imóvel da requerente, bem como alterar a titularidade da UC 

para o nome da mesma, além de indenização por danos morais. Em que 

pese às alegações da reclamada, analisando detidamente os autos, 

verifico que a unidade consumidora em questão, possui débitos em nome 

de pessoa diversa da reclamante, qual seja CLEONICE SACCHI ABREU 

(IDs 8705640, 8705645, 8705651, 8705664 e 8705706). Dessa forma, 

diante da transferência de titularidade do imóvel, não há como se imputar a 

responsabilidade pelos débitos ao atual proprietário, por dívida anterior. 

Trata-se de obrigação propter personam. Corroborando com esse 

entendimento: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. 

DÍVIDA DE TERCEIRO EM PERÍODO ANTERIOR À LOCAÇÃO DO IMÓVEL. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. POSSIBILIDADE. Dívida de terceiro. A 

obrigação decorrente dos serviços de energia é propter personam, e não 

propter rem. Com efeito, procede o pleito da parte autora em ver 

restabelecido o fornecimento de energia elétrica, uma vez que não pode a 

concessionária exigir do locatário o pagamento de dívida de terceiro como 

forma de condição para prestar serviço público essencial. Inteligência do 

art. 128 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Dano material. No que tange 

à indenização por danos materiais, não assiste razão a parte autora, uma 

vez que não restaram comprovados os prejuízos alegados. Dano moral. 

Caso em que embora o autor tenha solicitado em diversas oportunidades a 

alteração de titularidade junto à concessionária, os pedidos restaram 

indeferidos pela presença de débitos pretéritos de antiga locatária. 

Inadmissível que o corte de fornecimento tenha fundamento em dívida de 

terceiro. Configurada a ilegalidade da negativa de restabelecimento de 

energia elétrica no imóvel em questão, e principalmente a desídia da 

concessionária em fornecer o serviço, tais circunstâncias, por evidente, 

ultrapassam os meros transtornos e aborrecimentos do cotidiano, gerando 

danos morais. O valor da indenização deve observar princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, vedando o enriquecimento sem 

causa ou vantagem exagerada ao lesado, tampouco ser ínfimo a ponto de 

perder o aspecto expiatório frente ao réu, razão pela qual, considerando o 

período em que a parte autora ficou sem o fornecimento de energia, além 

da capacidade econômica da empresa ré, a quantia fixada na origem a 

título de danos morais encontra-se razoável ao caso concreto, devendo 

ser mantida. Manutenção da sentença. Aplicação de honorários 

advocatícios recursais. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. 

UNÂNIME.” (TJRS, AC 70074690025, Segunda Câmara Cível, Relatora: 

Desa. LAURA LOUZADA JACCOTTET, j. 29/11/2017) (g.n.) “APELAÇÃO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. energia elétrica. ação de 

desconstituição de débito. obrigação de natureza propter PERSONAM. 

DÍvida decorrente do fornecimento de energia elétrica que só pode ser 

exigida de quem efetivamente usufruiu o serviço público. Precedentes. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. VALORES PRETÉRITOS. 

INCABÍVEL. manutenção da sentença de PROCEDÊNCIA. RECURSo 

DESPROVIDO.” (tjrs, ac 70069091114, Terceira Câmara Cível – Regime De 

Exceção, Relatora: desa. MARIA CLÁUDIA MÉRCIO CACHAPUZ, j. 

23/11/2017) (g.n.) Essas premissas forçam reconhecer a procedência 

dos pedidos. Ademais, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado o conflito 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, 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 o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de CONFIRMAR o pleito concedido em sede de tutela provisória, E: a) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente 

pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a 

indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) DETERMINAR a 

troca da titularidade da UC vinculada ao imóvel descrito na inicial passando 

a constar como usuária a requerente, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

[art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 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, 25 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010810-52.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI CANABARRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CARVALHO 39969703234 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010810-52.2015.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCIELI 

CANABARRA SANTOS REQUERIDO: ROSANA CARVALHO 39969703234 

Vistos em correição Considerando a certidão id 9426517 intime-se o 

reclamante para efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 05 dias. Não se efetivando o pagamento das custas e taxa 

judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

arquivem-se os autos. Lucas do Rio Verde-MT, 30 de novembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002004-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002004-16.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA 

AUXILIADORA MONTEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos em correição Considerando a certidão id 

9416464 intime-se o reclamante para efetuar o pagamento das custas e 

taxa judiciária para, no prazo de 05 dias. Não se efetivando o pagamento 

das custas e taxa judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e 

Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - 

Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas 

e Taxa Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da 

intimação constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; 

- Certidão de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com 

os seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

arquivem-se os autos. Lucas do Rio Verde-MT, 30 de novembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011262-62.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO RAMON DE SOUSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

I. Efetive a intimação do condenado nas custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. II. Cumprido o item I e não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - 

Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária 

elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a 

contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso 

do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: 

comarca, vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor 

e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ 

(Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de 

Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais 

(endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. III. Cumprido o item II 

efetive o arquivamento dos autos. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de setembro 

de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011752-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011752-84.2015.8.11.0045 REQUERENTE: MARCOS SERRA 

BRANDAO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em correição 

Considerando a certidão id 9516881 intime-se o reclamante para efetuar o 

pagamento das custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias. Não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos: - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo 

com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados separadamente e 

atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da 

certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo sem 

pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, vara, 

número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, valor 

da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, arquivem-se os autos. Lucas 

do Rio Verde-MT, 30 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011611-65.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO REGINALDO BARROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011611-65.2015.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCO 

REGINALDO BARROS DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc., 1. 

Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. 2. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme 

valor apresentado no Id nº 2514270, 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). 3. Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intimem-se imediatamente os devedores, na pessoa de 
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seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 525, do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Consigne no mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida no 

prazo fixado, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§ 1.º). 4. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 8 de 

março de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010313-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCUR JUSTINIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010313-04.2016.8.11.0045 REQUERENTE: VALCUR 

JUSTINIANO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc., 1. Inicialmente, determino 

que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. 2. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, conforme valor apresentado no Id nº 

2515031, 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). 3. Certificado o 

não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intimem-se 

imediatamente os devedores, na pessoa de seu advogado, ou na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

525, do CPC. Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso haja o 

pagamento integral da dívida no prazo fixado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1.º). 4. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA CONCEICAO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR OAB - DF29190 (ADVOGADO)

 

I. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo 

reclamado. Afirma que a inscrição indevida, decorrente do contrato n. 

3209040, lhe ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a 

correspondente indenização. Do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que o reclamado não 

comprovou, de maneira categórica, a contratação do serviço. Esse ponto 

crucial que o reclamado lançou mão, como pano de fundo, pendeu por 

pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Efetivamente, o fato é 

que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos 

que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, 

mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a 

existência, idoneidade e a regularidade da cobrança, o que poderia ter-se 

operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao processo o respectivo 

documento idôneo e que detenha a capacidade de comprovar/espelhar a 

efetiva existência e a regularidade do negócio jurídico. De outro norte, no 

que se refere ao pleito relativo a indenização por danos morais entendo 

que o mesmo merece procedência. Isso porque a cobrança indevida, por 

si só, é suficiente para configurar dano moral indenizável, ante a angústia 

e sofrimento a que o consumidor é submetido e as dificuldades para o seu 

cancelamento. Em relação a fixação do dano moral, este se encontra afeto 

ao prudente arbítrio do juiz, devendo o valor ser fixado em patamar 

adequado às peculiaridades da situação apresentada a julgamento, 

considerando a intensidade da falha do ofensor, os reflexos negativos do 

ilícito na esfera subjetiva de quem o sofreu e a realidade econômica das 

partes. Diante dessas circunstâncias, o valor não poderá se inexpressivo 

ou insignificante para quem suporta a indenização, de modo que esta 

cumpra a finalidade de dissuadir o ofensor de novos fatos análogos, nem 

exacerbando a ponto de importar em enriquecimento sem causa para a 

parte que sofreu a lesão. Nesse sentido, diante dos limites da questão 

posta, do ato abusivo praticado pelo reclamado e sua dimensão na esfera 

particular e geral da reclamante, visando além do conforto da reparação, 

mas também limitar a prática de atos como o noticiado tenho por adequado 

o valor de R$ 5.000,00, tendo em vista a observância dos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, guardando efetiva correspondência 

entre o ato ilegal e o dano causado, para atender as suas finalidades 

pedagógica e reparadora. Por fim, em relação ao dano material observo 

que o mesmo não merece procedência, pois o débito não foi pago pela 

reclamante. Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos 

formulados na petição inicial, para o fim de: a) Declarar a inexistência do 

débito objeto da lide; b) Condenar o reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00, acrescendo-se 

correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês desde a presente 

data[1]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. II. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a empresa requerida isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. III. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de junho de 2016. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito [1] Nesse sentido, a jurisprudência: “Na forma 

de precedente da Corte, a ‘correção monetária em casos de 

responsabilidade civil tem o seu termo inicial na data do evento danoso. 

Todavia, em se tratando de dano moral o termo inicial é, logicamente, a 

data em que o valor foi fixado’ (REsp. nº 204677/ES. Rel. Min. Menezes 

Direito. Publicado no DJ dia 28/02/2000).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001704-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO GEREMIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001704-54.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MIGUEL ANTONIO 

GEREMIAS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos em correição 

Considerando a certidão id 4839701, intime-se o reclamante para efetuar o 

pagamento das custas e taxa judiciária, no prazo de 05 dias. Não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária, encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos: - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo 

com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados separadamente e 

atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da 

certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo sem 

pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, vara, 

número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, valor 

da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, arquivem-se os autos. Lucas 

do Rio Verde-MT, 11 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza 

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

Processo Número: 8010698-83.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010698-83.2015.8.11.0045 REQUERENTE: LAURA MARIA DE 

ALMEIDA LIMA REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Intimem-se as 

partes do retorno dos autos da Turma Recursal devendo requer o que de 

direito e interesse no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja 

requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 11 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VINICIUS CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000036-48.2016.8.11.0045 REQUERENTE: HELIO VINICIUS 

CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em 

correição. Intime-se o exequente para informar os dados bancários para 

transferência, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a informação, expeça-se 

o alvará. Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 11 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-16.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010308-16.2015.8.11.0045 REQUERENTE: SILVIO CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos em 

correição. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos da Turma 

Recursal, devendo requerer o que de direito e interesse, no prazo de 05 

(cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo determinado, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002028-44.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NILSO BATISTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos 

em correição. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos da Turma 

Recursal, devendo requerer o que de direito e interesse, no prazo de 05 

(cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo determinado, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-80.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRISLENE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A (ADVOGADO)

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO OAB - MT0020440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010112-80.2014.8.11.0045 REQUERENTE: IRISLENE PEREIRA 

DE SOUSA REQUERIDO: OI S.A, CAPITAL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos em correição. Intimem-se as partes 

quanto ao retorno dos autos da Turma Recursal, devendo requerer o que 

de direito e interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja 

requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-42.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELI ROEHRS CONSTANTINO PROCESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010121-42.2014.8.11.0045 REQUERENTE: SELI ROEHRS CONSTANTINO 

PROCESKI REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Em decorrência do 

julgamento do Recurso Especial n. 1.419.697, intime-se a parte autora, na 

pessoa do seu advogado, para que requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-07.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DOS SANTOS GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010091-07.2014.8.11.0045 REQUERENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS 

GOES REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Em decorrência do julgamento 

do Recurso Especial n. 1.419.697 - RS, intime-se a parte autora, na 

pessoa do seu advogado, para requerer o que entender de direito, no 
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prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PINTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002414-74.2016.8.11.0045 REQUERENTE: EDUARDO PINTO 

ALVES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em correição. 

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos da Turma Recursal, 

devendo requerer o que de direito e interesse, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Caso não haja requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os 

autos com as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011562-24.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID PEREIRA SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011562-24.2015.8.11.0045 REQUERENTE: G. MARTINELLI E 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: DAVID PEREIRA SALES Vistos em correição. 

Não há dados suficientes para a busca de endereço do requerido, quais 

sejam: nome da mãe data de nascimento e/ ou número do titulo de eleitor. 

Intime-se o requerente para apresentar as informações necessárias para 

a busca de endereço no sistema SIEL, no prazo de cinco dias. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010389-67.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA OAB - MT0012866A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY VITORINO DA ROCHA (EXECUTADO)

REGISSON JOSE DE CASTRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010389-67.2012.8.11.0045 EXEQUENTE: ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA 

PRADO EXECUTADO: REGISSON JOSE DE CASTRO, SIDNEY VITORINO 

DA ROCHA Vistos. 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. 

10427263). Dessa forma, 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. 104272563, 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. 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, 12 de dezembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 152761 Nr: 1591-49.2018.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICELE CRISTINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Por todo o exposto, presentes os requisitos legais e jurídicos, DEFIRO 

o pedido de cumprimento da liminar concedida nos autos da Ação Civil 

Pública n° 134073, que se estende à gestante GICELE CRISTINA DA 

COSTA, e, em consequência, determino que os requeridos disponibilizem à 

gestante assistida, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

medicamento ENOXAPARINA SÓDICA (Clexane; Cunetox; Versa), de 

acordo com a quantidade e forma farmacêutica receitada e de forma 

contínua e ininterrupta, pelo período indicado na prescrição médica (p. 15), 

sob pena de bloqueio de valores para aquisição do referido 

fármaco.Citem-se os requeridos, para o cumprimento da liminar concedida, 

em favor da gestante assistida.Apense-se aos autos nº. 

7923-03.2016.811.0045 (Código: 134073).Intimem-se. Cumpra-se, com a 

URGÊNCIA que o caso requer."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43002 Nr: 3308-43.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTON JEAN BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOSÉ DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93719 Nr: 805-44.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE SERVIÇOS DE COLHEITA 

LTDA - ME (CENTRO NORTE COLHEITA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92860 Nr: 141-13.2014.811.0045
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 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): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), ROSALINO MELO DOS SANTOS, MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:15248-A/MT

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34801 Nr: 161-43.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000349-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000349-13.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: 

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO Analisando os presentes autos, vê-se 

que, malgrado tenha o embargante juntado aos autos um suposto 

comprovante de pagamento das custas processuais, não há no sistema 

PJE/TJMT qualquer guia vinculada ao presente feito. Se não bastasse, o 

próprio sistema não acusa qualquer recebimento de custas. Diante do 

exposto, determino que seja o embargante intimado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sanar tal defeito, sob pena de cancelamento da distribuição. 

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

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000351-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000351-80.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: 

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO Analisando os presentes autos, vê-se 

que, malgrado tenha o embargante juntado aos autos um suposto 

comprovante de pagamento das custas processuais, não há no sistema 

PJE/TJMT qualquer guia vinculada ao presente feito. Se não bastasse, o 

próprio sistema não acusa qualquer recebimento de custas. Diante do 

exposto, determino que seja o embargante intimado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sanar tal defeito, sob pena de cancelamento da distribuição. 

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

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRO WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000360-42.2018.8.11.0021 AUTOR: IVANDRO 

WAGNER Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da 

assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

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

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

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

preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000350-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAIR SOUSA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO)

MARIO FERREIRA NETO OAB - GO45451 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FRANCISCO BERALDO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000350-95.2018.8.11.0021 AUTOR: EDNAIR 

SOUSA LIMA Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da 

assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

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

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

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

preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000326-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FINA ESTAMPA MODAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIESSA LORENZON MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000326-67.2018.8.11.0021 AUTOR: FINA 

ESTAMPA MODAS LTDA - ME Cite-se o requerido para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o débito, bem como os honorários advocatícios, 

atribuídos em 5% (cinco por cento) do valor da causa ou apresentem 

embargos, conforme previstos no art. 701 do Código de Processo Civil, 

sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No 

mandado deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 
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direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 6 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000324-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES PASO ITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE REGINA CONEGLIAN OAB - BA42518 (ADVOGADO)

MARINA MEISTER CABRINI GODIN RIBAS OAB - BA47203 (ADVOGADO)

YORRANNA MAYARA RIBEIRO PEREIRA OAB - BA44485 (ADVOGADO)

CAIA FONTANA OAB - BA53977 (ADVOGADO)

OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - DF10017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO ELYON LTDA - ME (EXECUTADO)

AGRO ELYON LTDA - ME (EXECUTADO)

VALERIA RICKLI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000324-97.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

SEMENTES PASO ITA LTDA - EPP Malgrado tenha o autor deixado de 

requerer os benefícios da gratuidade da justiça, não consta dos autos a 

comprovação de pagamento das custas iniciais. Assim, nos termos do 

artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código 

de Processo Civil), intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos pressupostos 

ensejadores do deferimento da gratuidade da justiça ou, proceda ao 

pagamento supramencionado. Cumpra-se. Água Boa, 6 de março de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVILA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000374-26.2018.8.11.0021 REQUERENTE: EVILA 

HELENA DA SILVA Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios 

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

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

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

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

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

preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16308 Nr: 3251-73.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Nevis de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

Impugnante/Requerido às fls. 150/151-v, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos e legais.Transitada em julgado a presente decisão, expeçam-se 

as devidas Requisições de Pequeno Valor/Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.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.: 107832 Nr: 1225-53.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A, MARCOS PAULO MATIAS - OAB:40876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 Intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez), manifestar-se acerca 

do pedido e documentos colacionados às fls. 189/196.

 Após, voltem-me os autos conclusos para decisão.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21880 Nr: 1241-85.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, determino que o pedido de fls. 136/137 seja 

desentranhado dos autos e posteriormente entregue a subscritora, eis 

que o referido documento trata-se de cópia ipsis litteris do pedido juntado 

às fls. 133/135, a fim de evitar tumulto processual.

 No mais, indefiro os pedidos de fls. 133/135, eis que é incontestável que o 

Patrono anteriormente constituído pela parte autora (Dr. José Guilherme 

Soares), laborou no feito e faz jus ao recebimento dos seus honorários, 

conforme já explicado na decisão anterior.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92063 Nr: 1604-62.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandeir Ferreira

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

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor o não acolhimento do pedido à fl. 57.

 Com efeito, a teor do disposto nos artigos 879, inciso I e 881, ambos do 

Código de Processo Civil, a alienação por iniciativa particular não se trata 

de mera faculdade da parte, de forma que a alienação por leilão judicial 

somente ocorrerá nos casos em que comprovadamente não for possível a 

adjudicação ou alienação na forma particular:

“Art. 879. A alienação far-se-á:

I - por iniciativa particular;

Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a 

adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.”

 Ante o exposto, indefiro o pedido à fl. 57 e determino que os autos 

aguardem em cartório, a alienação particular do bem por iniciativa da parte 

exequente.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85063 Nr: 3900-28.2012.811.0021

 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: Guilherme Mário Saedt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 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: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Milena Piragine - OAB:17.210-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código 

de Processo Civil, acolho os embargos de declaração para sanar a 

contradição e omissão existente na decisão de fls. 571 e afastar a 

produção de prova pericial determinada na referida decisão.Destarte, em 

razão da intempestividade da Impugnação HOMOLOGO – os cálculos 

apresentados pelo Exequente às fls. 476/482, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.Providencie o Sr. Gestor a vinculação do depósito 

judicial realizado às fls. 484, ao presente feito.Ressalto, que a referida 

transferência só será realizada em conta de titularidade do representante 

legal do Exequente.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 as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107889 Nr: 1248-96.2016.811.0021

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Marques Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado 

na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

para determinar a retificação do nome do requerente, que continuará a 

chamar-se JOSIMAR MARQUES ROSA, bem como seja retificado o ano de 

nascimento, devendo constar numericamente o ano de 1977, conforme 

consta na certidão de nascimento por extenso.Após a preclusão da 

presente decisão, oficie-se ao Cartório de Registro Civil da Cidade de 

Novo São Joaquim-MT, encaminhando o mandado de alteração de 

registro.Sem custas ou honorários advocatícios.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

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

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 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:

 Ante a concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls. 230/231, 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 5253 Nr: 309-10.2002.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração para sanar o erro 

material e tornar sem efeito a decisão de fls. 197/198.Destarte, intime-se 

Fazenda Pública, mediante carga dos autos, para que impulsione o feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo medidas concretas para sua 

solvência, sob pena de arquivamento e até eventual extinção do processo 

pela prescrição intercorrente.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

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

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

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

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

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4818 Nr: 824-79.2001.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO E PRATA AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 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/MT, 

Luiz Antonio Carvalho Beck - OAB:34857

 Intime-se a Fazenda Nacional para manifestar-se acerca da desistência 

dos Embargos à Execução, conforme informado pelo executado às fls. 

262/264.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106747 Nr: 708-48.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 19.515A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, pessoalmente (preferencialmente por carta ou, 

na impossibilidade, por mandado) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe nos autos os dados de sua conta bancária para depósito dos 

valores vinculados ao presente feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97885 Nr: 987-68.2015.811.0021

 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): João Donizete da Silva, Roberléia Aparecida 

Pister da Silva

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

- OAB:16.691-A/ MT

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

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

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de cumprimento de sentença proposto pelo 

Banco do Brasil S/A em face de João Donizete da Silva e Roberléia 

Aparecida Pister da Silva.

 Não tendo sido o débito do executado quitado, fora a parte exequente 

instada a manifestar-se.

 Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 

do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis 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 instituição 

financeira, detentora de acesso à inúmeros bancos de dados cadastrais e 

de consumidores, muitas vezes muito mais atualizadas do que àqueles 

cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente os estatais.

 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 arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106185 Nr: 350-83.2016.811.0021

 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: Conceição Rodrigues da Silva, Leonardo Mathias de 

Azevedo, Sebastião Bento de Moraes, Erico Antonio de Azevedo, Rosa 

Nina Mathias de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio de Alencastro Filho, Maria Angela 

Junqueira Franco, WILSON ZANELLA, NIVALDO FAGUNDES RIBAS, 

Leonardo Mathias de Azevedo, Vicimar Jose Tavares, Conceição 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Sousa Lima - 

OAB:26.101, Maurício de Macêdo Loyola - OAB:14694/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arinan Camilo Alencastro 

Veiga - OAB:OAB/GO 23.522, JOEL ALENCASTRO VEIGA - 

OAB:OAB/GO 3.944

 Deixo de designar data para realização de audiência de instrução e 

julgamento, neste momento processual, eis que o resultado da perícia 

acima determinada, poderá alterar a dinâmica probatória e a controvérsia 

dos fatos.Saliento que resta vedada, conforme já determinado na decisão 

anterior, a discussão acerca da f ixação dos pontos 

controvertidos.Intimem-se as partes.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:

 Ante a concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls. 206-v/207, 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122120 Nr: 3529-88.2017.811.0021

 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: Granopar Armazéns Gerais Comércio e 

Representações Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional, Cooperativa 

Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana, Banco do Brasil S/A, 

Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aníbal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:55.499/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca 

da(s) contestação(s)e certidão de decurso de prazo colacionadas nos 

autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000783-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BRAGA (AUTOR)

YUGA ABRILINDA DE JESUS PINTO (AUTOR)

MIGUEL PINTO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRAGA OAB - GO3443 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ANTONIO SCODRO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000783-36.2017.8.11.0021 AUTOR: MIGUEL PINTO 

NETO, YUGA ABRILINDA DE JESUS PINTO, HELIO BRAGA Tratam-se os 

presentes autos de feito onde, não sendo possível o impulsionamento 

devido, foram eles conclusos. O artigo 2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil) especifica que: Art. 2o O 

processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso 

oficial, salvo as exceções previstas em lei. Por impulso oficial deve-se 

considerar que, sendo o processo um instituto de direito público, é natural 

que o juiz dê andamento ao procedimento independentemente da 

provocação das partes, eis que o princípio da inércia da jurisdição é 

aplicável somente ao ato de iniciar o processo. Analisando os presentes 

autos, é possível perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito 

da causa resta prejudicado, seja porque – na presente fase processual – 

nada mais resta a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da 

parte. Portanto, vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento 

à ser determinado no feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, 

determino o arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida 

baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme 

determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas 

impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º 

Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de 

pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser 

impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem 

como do pagamento da taxa de desarquivamento. Sem condenação em 

custas ou honorários advocatícios na presente fase processual. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

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

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de março de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000080-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRAGA OAB - GO3443 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ANTONIO SCODRO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000080-08.2017.8.11.0021 AUTOR: WALDIR 

RODRIGUES DE SOUZA Tratam-se os presentes autos de feito onde, não 

sendo possível o impulsionamento devido, foram eles conclusos. O artigo 

2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil) especifica que: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e 

se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Por 

impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de 

direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento 

independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da 

inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo. 

Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, vindo os 

autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no 

feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o arquivamento 

definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico 

e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de 

regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – 

CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas 

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

o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a 

integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa 

de desarquivamento. Sem condenação em custas ou honorários 

advocatícios na presente fase processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

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

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001802-77.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001802-77.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Compulsando os presentes autos, verifica-se que já 

houve decisão de recebimento da ação, sendo determinada a citação do 

réu. No entanto, mesmo devidamente intimado de referida decisão, a parte 

interessada não depositou o valor das diligências do oficial de justiça, 

razão pela qual o mandado não fora expedido e o processo não fora 

impulsionado. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação O artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias. Percebe-se por uma vaga leitura do regramento referido que a mera 

ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o cancelamento da 

distribuição. Por preparo deve-se entender todas as custas processuais, 

incluindo-se aí evidentemente as despesas com oficial de justiça para o 

cumprimento de mandado de citação ou cumprimento de medida 

antecipatória dos efeitos da tutela, principalmente se considerarmos que o 

primeiro ato em questão é o que perfaz a formação da relação jurídico 

processual. Chegamos a tal conclusão por uma análise analógica do que 

prevê a legislação acerca do preparo recursal. O artigo 1.007 caput do 

Código de Processo Civil, é claro ao dispor que: Art. 1.007. No ato de 

interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela 

legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e 
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de retorno, sob pena de deserção. Por uma perfunctória análise do 

dispositivo em questão, não é difícil concluir que o conceito de preparo 

engloba todas as despesas processuais, inclusive aquelas destinadas ao 

impulsionamento do feito em razão de ato requerido pela parte e que 

somente a ela interessa. Ao prever a legislação que o preparo recursal 

deve englobar os portes de remessa e de retorno, quis o legislador avisar 

que aqueles atos são necessários ao processamento do recurso, não 

bastando para seu recebimento o pagamento somente das custas 

ordinárias. No caso dos autos, verifica-se que a parte, mesmo após ser 

deferida a citação do réu, não efetuou o pagamento da diligência do oficial 

de justiça tendente à custear o chamamento do requerido ao processo, 

mesmo tendo sido devidamente intimada da decisão. Outrossim, o próprio 

Código de Processo Civil, em seu artigo 82, paragrafo 1º, é especifico ao 

aduzir que cabe as partes prover as despesas dos atos que postularam, 

ficando a cargo do autor o adiantamento das referidas despesas, 

conforme se verifica pela leitura do referido regramento: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o 

Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o 

juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando 

sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Assim, é fácil 

concluir que não deve a parte ser intimada para recolher custas a respeito 

de um ato que já fora deferido e cuja consecução é de seu interesse, 

principalmente porque o recolhimento em questão deveria ter sido feito de 

forma antecipada, ou seja, antes inclusive da decisão que a determinara, 

mormente porque a diligência postulada fora requerida na petição inicial. 

No mais, não depende o valor da diligência do oficial de justiça de nenhum 

cálculo contábil para sua perfecção, o que – somente em tese – justificaria 

a inércia da parte no recolhimento da despesa. É justamente por tal razão 

que o prazo legal para o recolhimento da custa deve ser contado a partir 

da decisão que determinou a citação da parte ré, posto que, conforme já 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme já trespassado na 

presente decisão, não necessita a parte, para o recolhimento da diligência 

do oficial, de nenhum ato da contadoria judicial: AgRg nos EDcl no REsp 

1169567 / RS AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL 2009/0224958-0 AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. Portanto, vemos que o caso em apreço é 

de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição. Insta ainda 

consignar que, diferentemente do que prevê o Código de Processo Civil no 

artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do processo por ausência de 

recolhimento de custas independe de prévia intimação da parte, consoante 

assentado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 

AgRg no AREsp 59142 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 

RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. 

Cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença 

por falta de preparo. Nos casos em que não instaurada a relação jurídica 

processual, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das 

custas iniciais, o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da 

impugnação e seu consequente arquivamento, independentemente de 

prévia intimação do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no 

artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental 

desprovido, com aplicação de multa. Verificado que as custas a qual a 

parte não recolheu referem-se diretamente ao ato eclosivo da formação 

da relação jurídico processual, podendo, portanto, ser considerada uma 

custa inicial – já que necessária ao impulsionamento do feito, outra saída 

não resta a não ser o cancelamento da distribuição do feito, posto que 

ausente o seu recolhimento. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

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. Água Boa, 1 de março de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ANTONIO KUNH FILHO (EXECUTADO)

CATIA CELINE DOS SANTOS VALERIO KUHN (EXECUTADO)

CESAR ANTONIO KUHN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para que 

junte aos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as guias originais 

das custas e taxa judiciária iniciais, devidamente recolhidas, para 

distribuição da carta precatória junto à Comarca de Barra do Garças - MT, 

com a finalidade de citação Outrossim, informo que que as referidas guias 

encontram-se disponíveis no site do TJ/MT, devendo Vossa Senhoria, 

após o recolhimento das guias, acompanhar a sua distribuição e 

andamento junto àquela Comarca, promovendo todas as diligências 

necessárias para o cumprimento do ato deprecado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19235 Nr: 2386-16.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT

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

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

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

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

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

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

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

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

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

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

Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 3114-47.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. Industria Comercio e Transporte de Madeira e 

Materias de Construção Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 
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OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Antonio Costa de 

Freitas Almeida - OAB:147.789/MG

 1. Analisando detidamente o feito, denota-se que, diante da irresignação 

do exequente no tocante ao valor mercadológico arbitrado pelo perito, foi 

determinada a intimação do executado, para se manifestar. Contudo, o 

executado permaneceu inerte (certidão fl. 123).

Nessa toada, levando em conta que o valor orçado para a realização da 

avaliação mercadológica do bem corresponde à aproximadamente 18% do 

valor da dívida exequenda, entendo que se faz prudente a intimação de 

novo perito, para apresentar proposta de honorários periciais, em 

observância ao princípio da cooperação processual, menor onerosidade 

ao devedor e da efetividade da prestação executiva.

 2. Desta maneira, intime-se o perito Wilson Antônio Prestes Stein, 

representante legal da empresa Imobiliária Portal, localizada na Av. 

Governador Júlio Campos, nº 137, Centro, Água Boa/MT, para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, proposta de honorários 

periciais, para proceder com avaliação mercadológica do imóvel em litígio.

3. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto aos 

valores pleiteados para a realização da perícia.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32566 Nr: 1571-14.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:33372/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se, pessoalmente, a parte exequente, para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31540 Nr: 540-56.2010.811.0021

 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: CACILDO CLAUDINO WEBER

 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: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 1. Intime-se a parte autora para dar andamento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38207 Nr: 2809-34.2011.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídia Silva do Nascimento

 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: Procuradoria Federal - OAB:

 (...).2. Estando as partes regularmente representadas, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, dou o feito por 

saneado.Fixo como pontos controvertidos da presente demanda, sem 

prejuízo de outros: o tempo de trabalho rural por parte da parte autora em 

regime de economia familiar, em tempo mínimo exigido por lei (art. 142, da 

Lei de Benefícios), mesmo que de forma descontínua, em período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício previdenciário.3. Por 

fim, determino a produção de prova testemunhal, e desde já, designo o dia 

11 (onze) de abril de 2018, às 18h00min, para a realização de audiência 

de instrução e julgamento.Intimem-se as partes, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de prévio 

depósito de rol e intimação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22294 Nr: 1655-83.2008.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:52589/PR, Evaristo Aragão Ferreira dos Santos - OAB:15.686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 3. Nos termos do art. 880 do CPC, AUTORIZO o credor a alienar por sua 

própria iniciativa o imóvel penhorado e avaliado nos autos. CONSIGNE-SE 

o prazo de 06 (seis) meses para a alienação particular do bem, devendo 

diligenciar e demonstrar que buscou maneiras para a efetivação do ato 

dentro deste período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de 

alienação judicial. O credor deverá colacionar os autos a minuta contratual 

com a qualificação do possível adquirente do bem, como também a forma 

de pagamento, que poderá ocorrer de maneira parcelada, utilizando-se 

como preço mínimo o consignado na avaliação e, principalmente, 

especificar dentro do montante penhorado, a área adquirida para a 

satisfação do débito, podendo haver, o desmembramento do imóvel, tendo 

em vista, a princípio, a possibilidade de sua cômoda divisão com abertura 

de nova matrícula. Na hipótese de alienação do bem em parcelas 

sucessivas na forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do 

credor, garantia real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do 

montante pendente de inadimplemento. Este Juízo faculta ao credor a 

contratação de corretor imobiliário devidamente credenciado ao conselho 

profissional para a alienação do imóvel, ficando consignado que o 

exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no importe de 5 % 

(cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico realizado. Na 

hipótese de concretização da venda do bem na forma acima, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar 

conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito. Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não 

sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste 

caso, depois de intimado o executado, INTIME-SE o exequente para que 

requerer o que entender de direito. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105590 Nr: 5533-69.2015.811.0021

 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: Celso Luiz Neumann, Jardel Lucas Neumann, Joice 

Rodrigues, Maria Eduarda Rodrigues Neumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Diante da existência de demanda de investigação de paternidade n. 

33.2016.811.0021 (Código 110024) em trâmite neste Juízo que poderá 

refletir na partilha do acervo hereditário, DETERMINO a reserva de quinhão 

em favor da criança Maria Luiza Golçalves Stein até o deslinde da referida 

demanda.

 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão à fl. 46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82144 Nr: 981-66.2012.811.0021

 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: Wellinton Oliveira da Luz
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial para condenar a ré ao pagamento em favor 

do autor da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais) a título de indenização, que deverá incidir juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção 

monetária pelo IPCA-E/IBGE a partir da data do evento danoso, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74 e nas súmulas 426 e 580 do STJ 

.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais. No mesmo sentido acima, 

CONDENA-SE o réu ao pagamento de honorários advocatícios no importe 

de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com 

fundamento no art. 85, §2º do CPC.Por fim, este Juízo JULGA EXTINTO o 

processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observadas as cautelas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106503 Nr: 564-74.2016.811.0021

 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: MERN, Joice Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Diante da existência de demanda de investigação de paternidade n. 

33.2016.811.0021 (Código 110024) em trâmite neste Juízo que poderá 

refletir na partilha do acervo hereditário, DETERMINO a reserva de quinhão 

em favor da criança Maria Luiza Golçalves Stein até o deslinde da referida 

demanda.

 2 – Como consignado na decisão exarada à fl. 94, INTIME-SE a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente contas do 

alvará judicial (fl. 96), bem como eventual partilha amigável, 

observando-se a reserva de quinhão.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31509 Nr: 509-36.2010.811.0021

 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: Ernesto Rogerio Tura

 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: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 DESPACHO

1 – Em análise ao pedido do exequente às fls. 328/343, na decisão 

monocrática à fl. 294, restou determinada a suspensão do feito até o 

julgamento dos Recursos Extraordinários n. 591.797/SP e 626.307SP em 

sede de repercussão geral.

 É de conhecimento deste Juízo advindo da imprensa de que houve a 

homologação de acordo concernente a tais processos.

Dessa maneira, considerando a manifestação do autor quanto ao pedido 

de continuidade do feito, nota-se que ainda está pendente o julgamento do 

recurso de apelação acostado às fls. 190/206 e fls. 231/247, o que 

impede deste Juízo analisar eventual desaparecimento da causa 

justificadora da suspensão desta demanda.

 Sendo assim, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, especificamente ao douto Relator dos apelos, a 

fim de que ele possa avaliar a oportunidade quanto à apreciação dos 

recursos de apelação interpostos neste processo e o pedido do autor 

atinente à continuidade do feito (fls. 328/343).

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2139 Nr: 12-52.1992.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto, Valderi José Cecatto, Albino 

Ceccatto, Altair Luiz Cecatto, Leonides Cecatto, Genezi Maria Cecatto, Neri 

Cecatto, Antônio Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Maria Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:27109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:OAB/MT 9.741, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Canan 

- OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1 – Considerando a manifestação do exequente de que as partes estão 

tentando compor o litígio extrajudicialmente, DEFERE o pedido de 

suspensão pelo prazo de 90 (noventa dias) na forma solicitada às fls. 

465/466.

 2 – Após o decurso do prazo, INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16599 Nr: 3528-89.2006.811.0021

 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: Almerico Santana do Prado Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Santos de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 3 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC .

2 – 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 3 (três) 

meses, na forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

3 – Transcorrido o prazo do item 1, com ou sem requerimentos, 

certifique-se e façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

4 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 542-26.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Hugo Knob, Janice Maria Knob Gasperini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Ante a natureza infringente dos embargos de declaração, intime-se o 

executado, para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art. 1.023, § 2º, NCPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 4231-73.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Theodoro de Souza, Eliel Tinoco Amarante, 

Dominato Rigo, Pedro Benjamin dos Reis, Joaquim Alves de Rezende, 

Antonio Padua de Almeida, Francisco Peixoto de Deus, Selma Dias 

Carneiro Santana, Edilberto Vaz Santana

 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: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770

 6. Em seguida, não havendo discordância, intime-se a parte liquidante, 

nos termos do art. 95, do CPC para o adimplemento dos honorários 

periciais, que deverão ser depositado em juízo no prazo de 10 (dez) dias 

após a intimação para tal fim. 7. Em seguida, intime-se o perito nomeado 

para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes. 8. Após, o perito nomeado deverá 

entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo as 

partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso queiram, 

consignando o prazo de 10 (dez) dias.9. Por fim, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34376 Nr: 3387-31.2010.811.0021

 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: Sebastião Benedito Aleixo

 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:

 Com fundamento no princípio da causalidade, aliado à aplicação do art. 

98, §2º do Código de Processo Civil, CONDENO o impugnado ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios correspondentes a 10 % sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 84, §2º e §3º do CPC. Contudo, SUSPENDO exigibilidade da 

verba pelo período de 05 (cinco) anos, conforme o art. 98, §3º do CPC. 

Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente precatório, conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário.Com a resposta do ofício e, 

sendo confirmado que os valores referentes ao precatório estão 

disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos referidos 

valores.Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo supra, 

CONCLUSOS os autos para as deliberações necessárias, inclusive, 

quanto ao arquivamento definitivo do feito.Às providências necessárias, 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86273 Nr: 778-70.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre Alves Nogueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, 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: Procuradoria Federal - OAB:

 1. Intime-se a Autarquia ré, na pessoa de seu representante judicial, 

mediante remessa dos autos em carga, para se manifestar acerca da 

petição de fls. 187/188, no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2667-30.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovanni Antonio Faria Gontijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Tironi - 

OAB:46256/PR, Fernanda Tagliari - OAB:14776-A/MS, Mario Krieger 

Neto - OAB:8087/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 A

 1. Analisando detidamente o feito, denota-se que o acórdão de fls. 

573/575 deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte 

exequente, para anular a sentença proferida às fls.531/539-v, 

determinado o prosseguimento do feito, com a realização da perícia já 

determinada.

2. Diante disso, proceda-se com o integral cumprimento da decisão de 

fls.513/517-v, com as providências necessárias para a realização da 

perícia designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 2769-81.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelo Louriano da Cruz

 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: Procuradoria Federal - OAB:

 1. Indefiro o pedido formulado às fls. 117/118, tendo em vista se tratar de 

providência administrativa, de interesse da parte autora.

2. Desta forma, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promova o requerimento administrativo, sob pena de extinção do 

feito.

Após o decurso do prazo, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95994 Nr: 4527-61.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneias de Mello Schaustz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Alves Cipriani

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

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 1. Intime-se, pessoalmente, a parte exequente, para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103895 Nr: 4684-97.2015.811.0021

 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: Jymmy Jose Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pinheiros Veiculos Ltda, Fiat Automoveis S/A

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

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de reconsideração formulado à fl. 64.

2. Pelo teor da fl. 61, verifica-se que há custas finais pendentes de 

pagamento. Contudo, não há deferimento nos autos dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte excipiente, bem como a decisão 

proferida nos autos deixou expressa sua condenação ao pagamento.

3. Diante disso, considerando o Provimento n. 88/2014-CGJ, que dispõe 

sobre a remessa de processos com saldo devedor de custas judiciais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 321 de 568



para Protesto dos Títulos, determino ao Gestor Judiciário que emita a 

Certidão de Débito e a encaminhe para o Instituto de Estudo de Protesto de 

Títulos do Brasil para as devidas providências.

Em seguida, cumprida a providência acima, arquive-se com baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34481 Nr: 3492-08.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15687-A, Evaristo Aragão Santos - OAB:24.498 PR, Teresa 

Celina de Arruda Alvim - OAB:OAB/PR 22.129

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

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

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 SENTENÇA

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO CNH 

CAPITAL S/A em face de VELCI LUIS RAFFAELLI e JANETE LUCIA TONIAL 

RAFAELLI, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 294/296), bem como a suspensão do processo até o adimplemento 

integral.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato 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), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC.

 2 – Por conseguinte, este Juízo DETERMINA a suspensão do curso da 

demanda a fim de que os executados efetuem o adimplemento da dívida, 

tudo com esteio no artigo 922 do Código de Processo Civil.

 3 – Em razão disso, DETERMINA-SE o encaminhamento do feito ao arquivo 

provisório até o transcurso do prazo disposto no acordo (27/04/2018), 

momento em que deverá ser intimado o exequente para manifestação 

acerca do cumprimento.

 4 – Custas e honorários na forma acordada.

5 – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114381 Nr: 4994-69.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de conversão do presente feito em ação de execução 

formulado às fls. 64/66, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, 

com redação dada pela Lei n. 13.043/2014.2. Preenchidos os 

pressupostos legais, cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC . Conste expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo.3. Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º).4. Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil).5. Advirta-se expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora.6. Ficará o Oficial de Justiça 

autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer 

os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 

oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115867 Nr: 6088-52.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eugênio de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Araguaia - CISMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ROSA DA SILVA - 

OAB:7860/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cezar Leopoldino 

- OAB:

 Desta forma, a preliminar avençada pela parte requerida merece parcial 

acolhida, para reconhecer que os pedidos de nulidade do ato 

administrativo, com a consequente validação de todo o contrato 

(18.06.2015 a 31.12.2016) estão fulminados pela coisa julgada, eis que já 

analisados nos autos do Mandado de Segurança nº 

3673-96.2016.811.0021 – Código 112099, que tramitou perante este 

juízo.Por outro lado, quanto aos pedidos indenizatórios, por terem 

características distintas dos mencionados acima, deverão ser analisados 

nos presentes autos.DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVASResolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos:a)Demonstração de conduta lesiva, nexo causal e 

resultado; b)Comprovação de danos materiais e morais;3. Feitas estas 

considerações, determino que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.Após o decurso do 

prazo assinalado, conclusos para o início da fase instrutória, sem prejuízo 

do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. Água Boa/MT, 02 de março de 2018.Arthur Moreira Pedreira 

de AlbuquerqueJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 118138 Nr: 940-26.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B, Simone Alves da Silva - OAB:OAB/TO 6835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Alexandre Rodante 

Buissa - OAB:OAB/SP 181.949

 FINALIDADE: A intimação dos advogados das partes, com base no art 

455, caput e 455 paragrafos 1º, 2º e 3º, informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiencia 

designada, dispensando-se a intimação do Juizo. A intimação deverá ser 

reaçizada por carta com aviso de recebimento, cumprineo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedencia de pelo menios 03(três) dias da data 

da audeincia, cópia da correspondencia de intimação e do comprovante de 
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recebimento. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audeincia, independentemente da intimação, presumindo-se caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

Audiencia de instrução designada para o dia 12(doze) de abril de 2018, às 

14:00h(MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90006 Nr: 4291-46.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Luana S/A, Luiz Maria Salamoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.977 SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951

 3. Posto isto, cite-se e intime-se a empresa Líder Construções Elétricas 

Ltda., nos termos do art. 131 do NCPC, para compor o polo passivo da 

demanda, bem como para que apresente contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias.Após, intime-se a parte autora para ofertar impugnação.Por 

fim, tornem os autos conclusos.Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2018.Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83155 Nr: 1998-40.2012.811.0021

 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: Rodrigo Antonio Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consorcios Sicredi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique S Vigo - 

OAB:11751/MS

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

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

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

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

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

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

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

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

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

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

Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102822 Nr: 3946-12.2015.811.0021

 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: Kaison Elias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic - Universidade de Cuiabá, Kroton 

Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

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: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962

 c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais 

(lucros cessantes), por não restar demonstrado o prejuízo sofrido pelo 

autor.Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Água 

Boa/MT, 08 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100783 Nr: 2683-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de intimação do executado para indicar bens à 

penhora, formulado às fls. 128/129, em razão da falta de efetividade da 

diligência solicitada, haja vista que já foram procedidas várias tentativas 

de bloqueio, contudo, todas restaram infrutíferas.

2. Desta forma, intime-se o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos, sob pena de arquivamento.

 3. Cumpra-se.

Água Boa/MT, 02 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90093 Nr: 67-31.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Sabino dos Santos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Garcia Marques - 

OAB:1874/TO, Micheline R. Nolasco Marques - OAB:2265/TO, 

Viviane Mendes Braga - OAB:2264 TO

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

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

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

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

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

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

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

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

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

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

Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103001 Nr: 4090-83.2015.811.0021

 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: Nilson Gomes Meneses - ME, Nilson Gomes Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A.

 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 2. Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento das partes, 

este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória 

para a formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 12 (doze) de abril 

de 2018, às 18h00min (MT). 3. Com fundamento no art. 357, §4º do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes, para que apresente o rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.4. 

Apresentado o rol, expeça-se o necessário para a intimação judicial das 

testemunhas arroladas pelas partes, com espeque na regra de exceção 

insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 2018.Arthur Moreira 

Pedreira de AlbuquerqueJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95155 Nr: 3924-85.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oberides de Souza Silva, Ana Idalina Naves Martins 

Silva, Espólio de Leonidas de Oliveira Mota, Maria de Lourdes Carrijo Mota, 

José Joaquim Rodrigues, Espólio de Genoveva Rodrigues Pereira, Virgilina 

Pereira Albuquerque, Espólio de Daniel Condinho Filgueiras, Juliana Moura 

Vilela Filgueiras, Agropecuária Bonfim Ltda., Espólio de Adalberto Antonio 

da Silva, Birua Neves Amorim Silva, Espólio de Elmir de Sousa Martins, 

Orlandina Maria Arantes Martins, Espólio de Fernandes Rodrigues de 

Souza, Ademilson Pereira Souza, Joao Charlesdan Amorim Silva, Ana 

Maria Amorim Silva Costa, Maria de Fatima Amorim Silva, Elmir de Sousa 

Martins Junior, Gleides Arantes Martins, Patricia Arantes Rezende Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 Forte nos fundamentos acima, tendo em vista a falta de interesse 

processual, este Juízo JULGA EXTINTO o processo sem a resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil.Em arrimo ao princípio da causalidade, CONDENAM-SE os autores ao 

pagamento das custas e despesas processuais. No que tange aos 

honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, bem 

como ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em 

consideração também à autonomia do litisconsórcio, CONDENA-SE os 

autores ao pagamento de verba honorária em favor do réu 

correspondente 10 % sobre o valor de cada prestação individualizada na 

forma pretendida nesta demanda. Diante da ocorrência da extinção do 

feito, PROCEDA-SE à devolução do numerário depositado em Juízo em 

favor do executado.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias, mediante as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 02 de março de 2018.ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85710 Nr: 221-83.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elsa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELSA DA 

SILVA em face da sentença proferida às fls. 211/213, sob o argumento da 

existência de omissão.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não provimento do recurso 

de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que razão não assiste à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão na sentença atacada, 

que deve ser compreendida internamente entre a fundamentação exarada 

e o comando lançado.

 Na verdade, pretende a embargante, com a interposição do recurso, 

rediscutir a lide, a fim de alterar a data fixada para início do benefício, 

consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta 

inviável no instrumento utilizado.

No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges)

 Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

 3. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, este Juízo conhece, 

contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração, devendo a 

sentença extintiva atacada ser mantida em sua integralidade, pelos 

próprios fundamentos lançados.

 Com o trânsito em julgado, cumpra-se integralmente a sentença exarada 

às fls. 178/178-v.

 Água Boa/MT, 02 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23263 Nr: 2587-71.2008.811.0021

 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: Acilio Klein

 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:

 DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por ACILIO KLEIN em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

 Após a análise da impugnação ao cumprimento de sentença, o exequente 

atualizou o montante (fls. 152/157) com base no que restou consignado na 

decisão às fls. 146/147, ocasião em que o executado, intimado (fl. 

159-verso), ficou silente.

 1 – Sendo assim, diante da existência de preclusão, este Juízo 

HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 158/159.

2 – Nesta senda, EXPEÇA-SE o competente requisitório (Precatório/RPV), 

observando-se o montante de cada credor.

 3 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 4 – Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 02 de março de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87241 Nr: 1707-06.2013.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petroleo Gás Natural e 

Biocombustiveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Belfort Vieira - ME, Carlos da 

Silva Belfort Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de penhora formulado às fls. 25/25-v, tendo em 

vista que sequer houve citação do executado nos autos. Isso porque, 

conforme se depreende das fls. 12, logo após a determinação de citação, 

foi requerida a suspensão da execução, em virtude do parcelamento do 

débito.

2. Desta forma, CITE-SE a parte devedora na forma requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, ex vi do artigo 

8º da LEF.

 3. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE que o executado poderá, 

oferecida garantia, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias 
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na forma do artigo 16 da LEF.

4. Não ocorrendo o pagamento ou oferecimento de garantia da execução 

pelo devedor, tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no 

artigo 835 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública exequente na forma do 

artigo 183, §1º do CPC (remessa dos autos em carga) para que requeira 

providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

5. Em seguida, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

Cumpra-se.

Água Boa, 08 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35141 Nr: 4154-69.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Weissheimer, Lirio Weissheimer, Voni 

Gork Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de buscas formulado pela parte exequente à fl. 117, 

considerando que a execução foi suspensa em 15.08.2016, em virtude da 

não localização de bens. Diante disso, nos termos do art. 921, § 3º, do 

NCPC, os autos devem ser desarquivados quando encontrados bens 

penhoráveis.

2. INTIME-SE a parte exequente, para que apresente bens passíveis de 

penhora ou medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

Água Boa, 08 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-36.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA DA PAIXAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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 dos advogados do 

promovente, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se sobre os 

documentos juntados pelo reclamado ou seja cumprimento voluntário da 

sentença ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84563 Nr: 3402-29.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozaniel Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3402-29.2012.811.0021 (Código 84563)

Visto

1. Trata-se de requerimento regressão cautelar de regime do recuperando 

MONAZIEL FERREIRA, qualificado nos autos em epígrafe, noticiando o 

descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da 

progressão de regime, uma vez que deixou de se apresentar mensalmente 

em juízo estando atualmente em local incerto e não sabido.

É o que merece registro.

FUNDAMENTO E DECIDO.

2. Cota ministerial de fl. 175 requer a regressão cautelar do regime 

semiaberto, nos termos do art. 118, I (falta grave) da Lei 7.210/84, bem 

como seja expedido o competente mandado de prisão, e posteriormente, 

seja designada audiência de justificação, a fim de ser ouvido, antes da 

decisão final de regressão para o regime fechado.

3. O recuperando cumpria a pena em regime semiaberto e, na hipótese 

deixou de cumprir as condições estipuladas no benefício da progressão 

de regime fixadas quando deixou de comparecer mensalmente em juízo.

4. Dispõe o artigo 118, inciso I, da LEP, que o reeducando estará sujeito a 

regressão, no caso de execução da pena privativa de liberdade, quando 

praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Ainda, o §2º do 

mesmo dispositivo, estabelece que na hipótese descrita acima, antes de 

regredi-lo deverá ser ouvido previamente.

5. Reza o artigo 118, da Lei 7.210/84:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

(...)

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido 

previamente o condenado.”

6. No entanto, conforme entendimento consagrado em nossas 

jurisprudências, a oitiva prévia do segregado somente é exigida na 

hipótese de regressão definitiva ao regime mais severo, sendo, todavia, 

despicienda tal providência quando a medida é tomada de forma cautelar. 

Ou seja, pode o julgador regredir o reeducando de forma provisória, 

designando, em seguida, audiência de justificação.

7. Nesse sentido:

 "EXECUÇAO PENAL. HABEAS CORPUS. COMETIMENTO DE FALTA 

GRAVE. REGRESSAO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA. EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE PARA A REGRESSAO 

DEFINITIVA. 1. A prática de falta grave justifica a regressão cautelar do 

regime prisional pelo Juízo da Execução. 2. A oitiva prévia do condenado 

somente é exigível na transferência definitiva para regime mais rigoroso. 

Precedentes desta Corte Superior. 3. Ordem denegada"

 "EXECUÇAO PENAL. RECLAMAÇAO. ACÓRDAO QUE ESTABELECEU O 

REGIME SEMI-ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. 

DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. NAO-OCORRÊNCIA. 

COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EVASAO DO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL. REGRESSAO CAUTELAR AO REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 

118, I, LEP. INEXIGIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA DO APENADO. 

PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A reclamação é um 

remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de 

Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que haja 

indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência 

constitucional, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal. 2. Não 

configura desrespeito a acórdão oriundo deste Tribunal decisão que 

determinou cautelarmente o regresso do reclamante ao regime fechado, 

em face do cometimento de falta grave, consistente em tentativa de fuga 

do estabelecimento prisional (art. 50 da LEP). 3. Este Superior Tribunal já 

firmou entendimento no sentido de que, cometida falta grave pelo 

condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime 

prisional promovida pelo Juízo da Execução, sem a oitiva prévia do 

condenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes 

do STJ. 4. Reclamação improcedente"

 8. Diante do exposto, REGRIDO-O, provisoriamente, nos termos dos 

artigos 50, 118, inciso I, ambos da LEP, devendo o reeducando 

permanecer em regime fechado até ulterior audiência de justificação.

9. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO a ser 

cumprido imediatamente, bem como, constando a necessidade de imediata 

comunicação da efetivação da prisão processual a este juízo, como de 
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praxe.

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

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34537 Nr: 3548-41.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samoel Souza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 34537

Vistos, etc.

1. Considerando o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias para 

eventual manifestação acerca do material bélico apreendido nos autos, 

nos termos do que estabelece a Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de julho 

de 2011, art. 25 da Lei 10.826/2003, e Provimento n. 05/2017 – CGJ, 

determino o encaminhamento do material bélico apreendido ao Exército 

para destruição na forma da lei.

2. CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1022707 Nr: 4714-64.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 1022707

Vistos, etc.

1. Considerando que a testemunha a ser inquirida encontra-se atualmente 

lotada na Delegacia de Polícia de Ribeirão Cascalheira/MT e, ainda, o 

caráter itinerante da presente missiva, à luz dos princípios da 

instrumentalidade, economicidade e efetividade, DETERMINO a remessa da 

presente, para comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, devendo ser 

informado ao Juízo Deprecante.

2. Cancelo a audiência anteriormente designada.

3. Proceda-se as baixas necessárias.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91551 Nr: 1178-50.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcenio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 91551

Vistos, etc.

Ante o teor de certidão retro, reitere-se ofício de fl. 58.

Com o aporte, vistas ao MPE para manifestar-se e requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91185 Nr: 862-37.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jolivan Vieira de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 91185

Vistos, etc.

1. Ante o teor do requerimento de fl. 99/100, vistas ao MPE para 

manifestar-se e requerer o que entender de direito.

2. CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92978 Nr: 2314-82.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo nº. 2314-82.2014.811.0021 (92987)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: PAULO JESUS BISPO

 SENTENÇA

Conforme se extrai do termo de audiência de fls. 38 o réu PAULO JESUS 

BISPO foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, nos 

termos do art. 89, da Lei 9.099/95.

Em manifestação, o MPE requereu a extinção da punibilidade do acusado, 

ao argumento de que foram cumpridas todas as condições do benefício da 

suspensão condicional do processo.

É a síntese.

 Fundamento e decido.

Em análise às circunstancias e elementos dos autos noto que o acusado, 

de fato, cumpriu todas as condições estabelecidas quando da suspensão 

condicional do processo.

Por tal razão, em amparos aos argumentos suscitados pelo legitimado 

ativo, certificando o cumprimento integral das condições alhures 

mencionadas a extinção da punibilidade é medida que se impõe.

Posto isso, nos termos do artigo 89, §5º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO JESUS BISPO.

 Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e 

comunicações de estilo.

P.R.I.C.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027785 Nr: 292-12.2018.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Henrique de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOARES 

BONIFACIO - OAB:16001/B

 Autos do Processo de Código nº. 1027785

Vistos, etc.

1. UNIFICO as penas restritivas de liberdade de guias de fl. 02/03 e fl.119, 

nos termos do art. 69, do Código Penal c/c art. 66, III, alínea “a” e 106, § 2º, 

Lei de Execuções Penais.

 2. ELABORE-SE NOVO CÁLCULO atentando-se a secretaria a inclusão de 

guia de fl. 119.

3. Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e a 
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DPE para ciência quanto ao novo cálculo.

4. Em não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.

5. Após, nos termos do artigo 41, inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos 

cálculos ao reeducando.

6. Sem prejuízo das determinações anteriores, em consonância com o 

parecer ministerial de fl. 174 defiro requerimento defensivo de fl. 170/173 

e determino a expedição de ofício ao juízo da Comarca de 

Rondonópolis/MT solicitando anuência para transferência do reeducando 

Leonardo Henrique de Arruda a Penitenciária Major Eldo Sá Correia, uma 

vez que possui vínculos familiares com aquela comarca. O ofício deverá 

ser encaminhado com cópia da minuta de fl. 170/173.

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

Água Boa/MT, 06 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028538 Nr: 802-25.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorcimar Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moises Ferreira Junior - 

OAB:46338-GO

 Autos do Processo de Código nº. 1028538

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor 

de JORCIMAR GOMES DOS SANTOS.

Instado o Parquet deixou de manifestar-se nos autos por tratar-se de 

carta precatória para cumprimento de mandado de prisão.

É o breve relatório. DECIDO.

Não olvidando da relevância da fundamentação deixo de analisar o 

requerimento defensivo por tratar-se de matéria afeta ao juízo do 

conhecimento, devendo desse modo, ser veiculado nos respetivos autos 

do processo nº. 767-85.2018.811.0079 (Código 54211) para ser 

apreciada pelo juízo competente para tanto.

INTIMEM-SE

Em seguida determino o arquivamento dos autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

.

Água Boa/MT, 06 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81187 Nr: 24-65.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eslei Mariano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO

 AUTOS N.º 24-65.2012.811.0021 – Cód. 81187

Apelante: Eslei Mariano dos Santos

Vistos etc.

I. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto em face da sentença 

condenatória, porquanto transcorreu in albis o momento processual para 

sua interposição, consoante certificado à fl. 299.

 II. Consigno que a contagem do prazo teve início a partir da leitura da 

sentença condenatório ainda em plenário do júri, de modo que tal data 

deve inevitavelmente ser considerada como a data da intimação do 

recorrente e de sua defesa, ambos presentes no ato. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO 

QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA - INTEMPESTIVIDADE - RECONHECIMENTO 

PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALEGADA 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DE QUESTIONAMENTO 

SOBRE O DESEJO DE RECORRER - PRESCINDIBILIDADE - INTIMAÇÃO DA 

SENTENÇA - LEITURA EM PLENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 798, § 5º, 

"B", DO CPP - RECURSO DESPROVIDO.

 A intimação da sentença oral proferida em sessão de julgamento perante 

o Tribunal do Júri se dá com a leitura da peça na presença das partes, nos 

termos do art. 798, § 5º, "b", do CPP, prescindindo de qualquer outra 

formalidade para o início do prazo recursal da apelação criminal. Recurso 

desprovido. (RSE 106296/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017)

III. Intimem-se.

 IV. Na hipótese de eventual insurgência à presente decisão façam-me os 

autos conclusos para deliberação.

V. Em não havendo, CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca da existência de 

processo de execução de pena e, caso inexistente, EXPEÇA-SE Guia de 

Execução definitiva e FORMEM-SE os autos competentes nos termos do 

que estabelece a CNGC, fazendo-se conclusos em seguida.

VI. Com as providências, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as 

baixas de estilo e anotações necessárias.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34559 Nr: 3570-02.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Perpétua dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:OAB/MT 13330-A

 Autos do Processo de Código nº 34559

Vistos etc.

1. Designo audiência de justificação a ser realizada na data de 26/03/2018 

às 14h00min (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, 09 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028704 Nr: 889-78.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Ricardo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1028704

Vistos etc.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

APARECIDA DE SORRISO/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 

222 e s.s. do CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 26 
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de julho de 2018, com início às 16h20min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 7553 Nr: 744-47.2003.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle de Miranda Rezende 

Vilela - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade do acusado VALDECI 

FERNANDES DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 

109, inciso VI e § 2º do art. 110 (redação anterior à Lei 12.234/2010), 

todos do Código Penal.Havendo recolhimento de fiança nos autos 

INTIME-SE o réu para que no prazo de 90 (noventa) dias apresente o 

número de conta bancária, para que seja restituído o saldo restante da 

fiança, nos termos do art. 337, do CPP.Após, não havendo manifestação, 

desde já, decreto o perdimento e destino o valor apreendido ao 

CONSELHO DA COMUNIDADE local nos termos da resolução 154 do 

CNJ.Em caso de bens apreendidos desde que devidamente comprovada a 

sua propriedade RESTITUA-SE, em caso de drogas apreendidas oficie-se 

a autoridade policial para que proceda a INCINERAÇÃO das drogas 

apreendidas.Se houver armas/munições apreendidas, DETERMINO o 

encaminhamento da(s)arma(s) de fogo e munição(ões) apreendida(s) ao 

Comando do Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, 

para destruição.PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE.Isenta de custas 

e despesas processuais.Transitada em julgado, proceda-se às baixas e 

comunicações de estilo, e o devido arquivamento do feito. Água Boa/MT, 

05 de março de 2018.Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35269 Nr: 4282-89.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade da acusada ANA PAULA 

TRINDADE, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c 115, 

todos do Código Penal.Havendo recolhimento de fiança nos autos 

INTIME-SE o réu para que no prazo de 90 (noventa) dias apresente o 

número de conta bancária, para que seja restituído o saldo restante da 

fiança, nos termos do art. 337, do CPP.Após, não havendo manifestação, 

desde já, decreto o perdimento e destino o valor apreendido ao 

CONSELHO DA COMUNIDADE local nos termos da resolução 154 do 

CNJ.Em caso de bens apreendidos desde que devidamente comprovada a 

sua propriedade RESTITUA-SE, em caso de drogas apreendidas oficie-se 

a autoridade policial para que proceda a INCINERAÇÃO das drogas 

apreendidas.Se houver armas/munições apreendidas, DETERMINO o 

encaminhamento da(s)arma(s) de fogo e munição(ões) apreendida(s) ao 

Comando do Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, 

para destruição.PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE.Isenta de custas 

e despesas processuais.Transitada em julgado, proceda-se às baixas e 

comunicações de estilo, e o devido arquivamento do feito. Água Boa/MT, 

05 de março de 2018.Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88557 Nr: 2964-66.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo nº. 2964-66.2013.811.0012 (88557)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: WILIAN SILVA SANTOS

 1. Analisando detidamente o presente encarte processual, vislumbro que 

conforme certidão retro, o objeto apreendido listado no auto de apreensão 

de fl. 12 não foi destinado em sentença.

 2. Trata-se de uma faca pequena com cabo de madeira.

3. Registro que não há nenhum requerimento de devolução, tampouco 

destinação do objeto.

4. Constato que o valor do bem é reduzido e o leilão deste demandaria um 

custo muito alto à União.

5. Desta forma, tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve 

orientar todos os atos judiciais e administrativos, quanto ao objeto de fl. 

12, e diante da inércia do réu, DECRETO O PERDIMENTO do referido bem, e 

DETERMINO a destruição do objeto apreendido.

 6. Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário.

7. Por fim, cumprida a determinações, proceda-se às comunicações de 

estilo e, após, arquive-se.

8. Às providências.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89307 Nr: 3648-88.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilceza Alves de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo nº. 3648-88.2013.811.0012 (89307)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: GILZEZA ALVES DE MIRANDA

 1. Analisando detidamente o presente encarte processual, vislumbro que 

conforme certidão retro, o objeto apreendido listado no auto de apreensão 

de fl. 40 não foi destinado em sentença.

 2. Trata-se de uma garrafa de bebida White Horse com metade de seu 

conteúdo..

3. Registro que não há nenhum requerimento de devolução, tampouco 

destinação do objeto.

4. Constato que o valor do bem é reduzido e o leilão deste demandaria um 

custo muito alto à União.

5. Desta forma, tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve 

orientar todos os atos judiciais e administrativos, quanto ao objeto de fl. 

40, e diante da inércia do réu, DECRETO O PERDIMENTO do referido bem, e 

DETERMINO a destruição do objeto apreendido.

 6. Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário.

7. Por fim, cumprida a determinações, proceda-se às comunicações de 

estilo e, após, arquive-se.

8. Às providências.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93329 Nr: 2618-81.2014.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 93329

Vistos, etc.

Considerando o teor de certidão de fl. 134, INTIME-SE o réu por meio 

editalício, tabulando prazo de 15 (quinze) para que comprove nos autos a 

propriedade do(s) objeto(s), apreendido(s): um aparelho celular de marca 

LG, cor preta, contendo um chip da Operadora Vivo, uma bateria da marca 

LG e um cartão de momória da marca Micro de 2 GB..

Transcorrido in albis o prazo assinalado certifique-se a gestora, e após, 

tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve orientar todos os 

atos judiciais e administrativos, quanto ao objeto de fl. 122, e diante da 

inércia do réu, DECRETO O PERDIMENTO do referido bem, e DETERMINO a 

destruição do objeto apreendido.

 Por fim, cumprida a determinações, proceda-se às comunicações de 

estilo e, após, arquive-se.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32374 Nr: 1378-96.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio de Freitas Guimarães Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo nº. 1378-96.2010.811.0021 (32374)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: OTACÍLIO DE FREITAS GUIMARÃES JUNIOR

 1. Analisando detidamente o presente encarte processual, vislumbro que 

conforme certidão de fl. 46, que o valor arbitrado a título de fiança não foi 

destinado na sentença de fls. 90.

 2. INTIME-SE o (a) sentenciado (a) para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente o número de conta bancária, para que seja restituída a fiança, 

em caso de não localização do sentenciado, intime-se via EDITAL, nos 

termos do art. 337, do CPP.

3. Após, não havendo manifestação, desde já, decreto o perdimento e 

destino o valor apreendido ao CONSELHO DA COMUNIDADE DA 

EXECUÇÃO PENAL local nos termos da resolução 154 do CNJ, conta 

19008-X, Agência 1317-X, Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF sob o nº 

09629922/0001-37.

4. Por fim, cumprida a determinações, PROCEDA-SE às comunicações de 

estilo e, após, ARQUIVE-SE.

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

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2655 Nr: 18-25.1993.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos do Processo nº. 18-25.1993.811.0012 (2655)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 1. Inicialmente registro a destinação em sentença da arma garrucha 

calibre 22 apreendida nos autos. De outro giro, analisando detidamente o 

presente encarte processual, vislumbro que conforme certidão retro 

remanesceram objetos apreendidos listados no auto de apreensão de fl. 

11 que foram destinados em sentença.

 2. Tratam-se de uma faca tipo punhal e uma faca peixeira de cabo 

branco.

3. Registro que não há nenhum requerimento de devolução, tampouco 

destinação do objeto.

4. Constato que o valor do bem é reduzido e o leilão deste demandaria um 

custo muito alto à União.

5. Desta forma, tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve 

orientar todos os atos judiciais e administrativos, quanto ao objeto de fl. 

11, e diante da inércia do réu, DECRETO O PERDIMENTO do referido bem, e 

DETERMINO a destruição do objeto apreendido.

 6. Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário.

7. Por fim, cumprida a determinações, proceda-se às comunicações de 

estilo e, após, arquive-se.

8. Às providências.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 26/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Igor Cavalcante de Souza, matrícula 

13494, Gestor Judiciário da 2ª Vara desta comarca, est á de licença 

médica para acompanhamento de pessoa doente na família nos dias 08 e 

09/03/2018,

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor CASSIANO DE MOURA FELL, matrícula n. 32608, 

para exercer as funções de Gestor Judiciário Substituto, na escrivania da 

2ª vara, durante a ausência do titular, ou seja, nos dias 08 e 09/03/2018, 

exercendo todas as atribuições e deveres inerentes ao desempenho do 

cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 8 de março de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 27/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Alcidonio Coutinho Queiroz, matrícula 

2786, Gestor Judiciário do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC desta comarca, estará de licença médica no dia 

12/03/2018,

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora OLIZELMA DAVID DE SOUZA, matrícula 11788, 

para exercer as funções de Gestora Judiciária Substituta do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos e C idadania - CEJUSC, durante a 

ausência do titular, ou seja, dia 12/03/2018, exercendo todas as 

atribuições e deveres inerentes ao desempenho do cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 8 de março de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28988 Nr: 331-90.2010.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTHIANO VIEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA, 

JOSÉ OCIFARNE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/05/2018 às 
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13h00min (Horário Oficial do Estado). Intimem-se as partes (nos termos do 

artigo 242 do CPC), sobre o direito de requerer esclarecimentos e/ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de tornar a 

presente decisão estável (§§ 1° e 2° do artigo 357 do CPC), e ainda, para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias 

(§4° do artigo 357 do CPC), com as ressalvas dos §§ 6° e 7° do artigo 357 

do CPC. Por fim, faça a intimação pessoal dos Contendores para prestar 

os seus respectivos depoimentos (advertindo-o do §1° do artigo 385 do 

CPC), e ainda, dê-se vistas ao Ministério Público Estadual para manifestar 

se tem interesse no feito (artigo 178 do CPC).Intimem-se as partes, bem 

como as testemunhas tempestivamente arroladas. Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Às providências.Alto Araguaia - MT, 27 de 

fevereiro de 2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28583 Nr: 2874-03.2009.811.0020

 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: JOAQUIM LOPES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE 

OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - 

OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 28583

 Vistos em correição.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem a produção de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02 (dois) de Maio 

de 2018, às 13h¬¬¬¬30min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 30534 Nr: 1221-29.2010.811.0020

 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: LUCIENE PEREIRA 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:

 Código n.º 30534

Vistos em correição.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem a produção de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05/04/2018, às 

14h00¬¬¬¬¬¬¬¬¬min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 8 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.: 83303 Nr: 3092-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG, SCGS, CDSL, DDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da Parte Requerente, intimado para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Intrumento interposto, 

conforme informações juntadas à ref: 61.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56766 Nr: 2522-06.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESARIO MARDEN DE ARAUJO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIDE FLÁVIO DE 

CARVALHO - OAB:5.877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado a proceder a devolução dos autos, no prazo de 

24h, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234 do CPC, o que faço com espeque no item 4.8.15, da CNGC.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92272 Nr: 946-02.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos 

seus moldes.

 2. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, CITE-SE Fazenda Pública Estadual 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos 

termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei nº 

13.105/2015.
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3. Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC).

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

Alto Araguaia/MT, 8 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70506 Nr: 903-36.2016.811.0020

 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: ANDERSON MUNIR GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMERICA LATINA LOGÍSTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Ante o exposto, INTIME-SE as partes autoras para recolherem as 

custas iniciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

8 de março de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89010 Nr: 5651-77.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE ABREU, THIAGO AZAMBUJA DE 

ABREU, JANE FATIMA FERREIRA DE AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .9. Por conseguinte, tratando-se de competência absoluta, DECLINO, de 

ofício, da competência para processar e julgar o presente feito e 

DETERMINO a remessa deste para o Juízo da Comarca de São Gabriel do 

Oeste/MS, com urgência, por constar nos autos pedido de tutela de 

urgência.10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 08 de março de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69320 Nr: 427-95.2016.811.0020

 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: MFIB, FIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação (ref. 48), bem 

como a apresentação de constrarrazões recursais (ref. 45), 

REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

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

Alto Araguaia/MT, 8 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 87212 Nr: 4993-53.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurélio Alves Pereira - 

OAB:151.169 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4993-53.2017.811.0020 (cód. 87212).

Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da SEGUNDA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG, observado na espécie os dizeres do 

artigo 260 e seguintes do CPC/2015.

 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, e após conferência dos 

documentos eletrônicos, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, 

uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas 

legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício 

devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) Judiciário(a).

3. Para a consecução da inquirição deprecada, DESIGNO o dia 15 de 

MARÇO de 2018, às 16 horas, 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 Deprecante, conforme disposição 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-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73742 Nr: 2610-39.2016.811.0020

 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: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA, 

LINDOMAR MENDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN SILVA NUNES - 

OAB:22755, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEIXO de analisar o pedido de ref. 53, vez que já analisado à ref. 17.

2. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 8 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Intimação

Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerida,na pessoa do seu patrono 

Dr.Danilo Rossi OAB/SP 282.542, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 538,42 

(quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), a que ficou 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 ( trezentos e setenta e seis reais e vinte e 

dois centavos), para fins de custas e 161,57 ( cento e sessenta e um 

reais e cinquenta e sete centavos)para fins de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link, " EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA ", clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais 

ou Remanescente), preencher os campos com o numero único do 

processo , o CPF do pagante. Clicar no item custas e taxas incluir o valor. 

O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do fórum.

Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerente, na pessoa do seu advogado 

habilitado nos autos, Dr. Claudison Rodrigues OAB/MT N° 9.901 E Dr. Milton 

Jones Amorim Vieira OAB/MT n/ 16216, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.450,12 ( mil quatrocentos e cinquenta reais e doze centavos), a que 

ficou condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 
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forma separada, sendo R$ 725,06 ( setecentos e vinte e cinco reais e seis 

centavos), para fins de custas e R$ 725,06 ( setecentos e vinte e cinco 

reais e seis centavos) para fins de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link, " EMISSÃO DE GUIAS ONLINE 

–PRIMEIRA INSTANCIA ", clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou 

Remanescente), preencher os campos com o numero único do processo , 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preenche

r o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

fórum.

Decisão

Proc. nº 1339-60.2018.811.0008 – Cód: 134632

Ação: Pedido de Licença Prêmio

 Vistos etc.

 1- Trata-se de pedido formulado por Mauri Antônio Sandri, Auxiliar 

Judiciário, matricula nº 5072, no qual requer a concessão de 03 (três 

meses) de licença prêmio referente aos quinquênios de 08/03/2013 a 

08/03/2018, o referido servidor não infringiu o artigo 110, do Estatuto dos 

Servidores Público do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar nº. 

04/90 de 15/10/90, nos quinquênios em tela, bem como que o artigo 2º da 

Lei Complementar nº. 59, de 3.2.1990, prevê a concessão do beneficio ora 

pleiteado.

 2- DEFIRO a concessão de 03 (três meses) de licença prêmio ao servidor 

Mauri Antônio Sandri, referente aos quinquênios de 08/03/2013 a 

08/03/2018, devendo a mesma ser usufruída de acordo com a 

conveniência do serviço.

 3- P.R.I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos para as providências necessárias.

 4- Após as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 Barra do Bugres-MT, 09 de março de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital Intimação

Código n° 30721

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAZARO DONIZETTI DA SILVA, Cpf: 

43184839915, Rg: 326.246, Filiação: Jose Rodrigues da Silva e Ana Cunha 

da Silva, data de nascimento: 09/04/1959, brasileiro(a), natural de Primeiro 

de Maio-PR, casado(a), 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$ 1.099,80 (Um mil e noventa e nove reais e 

oitenta centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 26 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

Autos N° 4980-32.2013.811.0008-Código 89247

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRAULIO ALVARENGA NAYA -ME, 

CNPJ: 13412032000146. 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$ 1.275,86 (Um mil e duzentos e setenta e cinco 

reais e oitenta e seis centavos), no prazo de 05, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC 

TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46826 Nr: 2992-78.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85506 Nr: 1396-54.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DA COSTA SIMITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ- CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON DA COSTA SIMITAN, Cpf: 

00013215108, Rg: 1.385.197-7, Filiação: Leonildo Simitan e de Dominga 

Lúcia Costa Simitan, data de nascimento: 02/04/1983, brasileiro(a), natural 

de Tangará da Serra-MT, solteiro(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$ 503,14 (Quinhentos e tres reais e quatorze 

centavos), no prazo de @Prazo, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial 

, conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT”.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSEMARI RITA DE 

VASCONCELOS BARROS, digitei.

Barra do Bugres, 09 de março de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83371 Nr: 254-15.2013.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA GALVÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEUZA GALVÃO DE LIMA, Cpf: 

55568858934, Rg: 1.639.208-6, Filiação: Vitor Galvão e Ingracia Galvão, 

data de nascimento: 16/04/1953, brasileiro(a), natural de Andradina-SP, 

lavradora. 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$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT”.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSEMARI RITA DE 

VASCONCELOS BARROS, digitei.

Barra do Bugres, 09 de março de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90844 Nr: 1111-27.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO DONIZETE REIS SILVA, Cpf: 

00708464807, Rg: 1069372, Filiação: Irene dos Reis Silva e Jose Leite da 

Silva, data de nascimento: 30/07/1957, brasileiro(a), solteiro(a), motorista. 

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$ 546,44 (Quinhentos e quarenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT”.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSEMARI RITA DE 

VASCONCELOS BARROS, digitei.

Barra do Bugres, 09 de março de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 89247 Nr: 4980-32.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE N. OLIMPIA - MT 

(COOTRANOVA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO ALVARENGA NAYA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRAULIO ALVARENGA NAYA -ME, 

CNPJ: 13412032000146. 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$ 1.275,86 (Um mil e duzentos e setenta e cinco 

reais e oitenta e seis centavos), no prazo de 05, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC 

TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 97188 Nr: 6133-66.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CRISTIANO PAZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CRISTIANO PAZ DE LIMA, Cpf: 

02661092170, Rg: 2164731-3, Filiação: Telma Perreira da Paz e Irenildo 

Laurindo de Lima, data de nascimento: 14/10/1989, natural de Olinda-PE, 

solteiro(a), pescador. 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$ 1.450,12 (Um mil e quatrocentos e cinquenta 

reais e doze centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106173 Nr: 5590-29.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOLORES FREITAS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.
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Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94203 Nr: 3830-79.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MATEUS DIAS - 

OAB:17617/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA LTDA., já qualificada na inicial, 

propôs ação de Busca e Apreensão em desfavor de OBERDAN P. DA 

SILVA.

Às fls. 24/30, determinou-se a remessa dos autos para esta Comarca de 

Barra do Bugres.

Às fls. 43 determinou-se a intimação da parte autora para que 

comprovasse o Recolhimento das Custas Processuais, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Devidamente intimada 

através do DJE, a parte autora deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

conforme certidão de fls. 45.

Intimado pessoalmente o requerente, na pessoa do seu representante 

legal, para dar regular prosseguimento no feito, este se manteve inerte, 

deixando o prazo decorrer sem manifestação, conforme se denota em 

certidão de fls. 49.

É o que merece relato.

DECIDO.

Trata-se, pois, de abandono da causa. Eis que o Requerente deixou de 

promover os atos processuais que lhe competia (art. 485, III).

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora nas custas processuais.

 Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 06 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43976 Nr: 203-09.2010.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 WILISMAR RAMOS DA COSTA e VANDIELE RAMOS COSTA (menores), 

representados por sua genitora ELISMAR RAMOS COSTA, já qualificados 

na inicial, propuseram ação de Execução de Alimentos em face de 

VALDEIR DA CRUZ COSTA.

Regularmente citado, o executado apresentou defesa por meio da DPE, e 

requereu, dentre outros, a intimação da representante dos menores para 

dizer se concorda com o parcelamento da dívida.

Às fls.42, em despacho saneador, chamou-se o feito a ordem, 

determinando a intimação do devedor para pagar o valor executado no 

prazo de 03 (três) dias.

 Intimação restou inexitosa, conforme Certidão Negativa de fls. 51, em 

virtude de o devedor ter se mudado, sem deixar novo endereço, estando 

atualmente em local incerto e não sabido.

Às fls. 56, determinou-se a intimação da parte autora, para que 

manifestasse seu interesse no feito requerendo o que entendesse de 

direito.

Parte autora intimada através DJE. No entanto, a certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 62, informa que não foi possível a intimação pessoal da 

parte autora, tendo em vista que o endereço carecia de número 

residencial, e mesmo indagando vários moradores sobre a exequente, não 

obteve maiores informações.

 É o que merece relato.

DECIDO.

Trata-se, pois, de abandono da causa, eis que a Requerente deixou de 

promover os atos processuais que lhe competia (art. 485, III).

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, pois DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos moldes do 

art. 98 e ss. do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de 

estilo; certifique-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 06 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94431 Nr: 4011-80.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS P/ INDU, F.A. SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca 

da informação prestada as fls. 777-verso do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo Comarca de Sertanzinho 1ª Vara Cível,no prazo de 

05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43248 Nr: 3338-63.2009.811.0008

 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: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIRSON RIBEIRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:MT-6105

 Certifico e intimo o Advogado da parte requerida o Dr. Jonas Rachid 

Murad Filho OAB-MT 6105, a proceder com o preparo da carta precatória 

enviada a comarca de Cuiabá, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38891 Nr: 1022-77.2009.811.0008

 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: ÁMDSB, JDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da advogada da parte autora para manifestar-se 

acerca da AUTO DE AVALIAÇÃO DE FLS. 59, NO PRAZO DE 10(DEZ) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123103 Nr: 2667-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN SILVA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor oficial de justiça de fls. 73;

Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado do MM. 

Juiz de Direito da 2ª Vara, dirigi-me ao endereço mencionado em dias 

alternados, e assim sendo, deixei de citar Vivian Silva Caran, em virtude 

da mesma encontra-se viajando, para local não sabido, sem data certa de 

retorno, conforme informação do senhor Rodrigo Cicero Rodrigues.

Certifico ainda, que deixo de arrestar bens da executada, em virtude da 

parte exequente ter efetuado pagamento de diligencia apenas para a o 

primeiro ato (citação). Razão pela qual devolvo o presente na central de 

mandados. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37351 Nr: 3741-66.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO SALMAZO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHONOW JÚNIOR - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Defiro o petitório de fl. 33/34, em que a parte exequente solicita 

informações acerca dos bens da executada, contudo, para segurança 

das informações, decreto, desde já, o sigilo nos presentes, sendo 

autorizados a fazer vistas e cargas dos autos somente as partes 

exequente e executada, bem como seus patronos constituídos.

2. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a pesquisa online, 

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

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97995 Nr: 452-81.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER RUFINO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca das informações prestas as fls. 126/128, no prazo de 10(dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88192 Nr: 3954-96.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Defiro o petitório de fls.71, e determino que seja feita consulta no 

sistema BACENJUD, com o objetivo de localizar o endereço da parte 

requerida/executada.

2. Com as informações, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se no que entender de direito, consignando que 

em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo 

Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores 

deliberações.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85914 Nr: 1715-22.2013.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO CARRILHO RIBEIRO FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FLORENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Defiro o petitório de fls.40/41, e determino que seja feita consulta no 

sistema BACENJUD, com o objetivo de localizar o endereço da parte 

requerida/executada.

2. Com as informações, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se no que entender de direito, consignando que 

em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo 

Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores 

deliberações.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46585 Nr: 2751-07.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKZO NOBEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E DIVINO ME, Euzenir Rodrigues 

Oliviera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI - OAB:, LUCIANA 

CHADALAKIAN DE CARVALHO - OAB:SP.133.551, Luciane Maria 

Vollmer - OAB:14540/MT, MARIO EDUARDO L. MATIELO - OAB:SP - 

72905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Defiro o petitório de fl. 123, em que a parte exequente solicita 

informações acerca dos bens da executada, contudo, para segurança 

das informações, decreto, desde já, o sigilo nos presentes, sendo 

autorizados a fazer vistas e cargas dos autos somente as partes 

exequente e executada, bem como seus patronos constituídos.

2. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a pesquisa online, 

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

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47355 Nr: 3521-97.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHONOW JÚNIOR - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos;

1. Defiro o petitório de fls. 32/33, em que a parte exequente solicita 

informações acerca dos bens da executada, contudo, para segurança 

das informações, decreto, desde já, o sigilo nos presentes, sendo 

autorizados a fazer vistas e cargas dos autos somente as partes 

exequente e executada, bem como seus patronos constituídos.

2. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a pesquisa online, 

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

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 28883 Nr: 1397-49.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES SANTOS E CIA LTDA, 

EDILEUZA DE SOUZA SANTOS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27.109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 Vistos;

1. Indefiro o pedido de fls. 154/v° referente a expedição de ofícios às 

cooperativas de crédito, eis que no ano de 2016, o Plenário do CNJ 

aprovou a edição de uma recomendação (Recomendação n. 51) para que 

todos os magistrados passassem a utilizar exclusivamente os sistemas 

BacenJud, RenaJud e InfoJud na transmissão de ordens judiciais ao 

Banco Central, ao Denatran e à Receita Federal.

 2. A proposta de recomendação, da Comissão Permanente de Tecnologia 

da Informação e Infraestrutura do CNJ, busca reduzir ou eliminar o envio 

de ofícios de papel e está amparada na Lei n. 11.419, de 2006, que 

determina que todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos 

do Poder Judiciário e dos demais Poderes devem ser realizadas, 

preferencialmente, por meio eletrônico.

3. Outrossim, desde maio de 2016, as cooperativas de crédito estão 

incluídas definitivamente no Sistema BacenJud, desenvolvido em 2001 pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Banco Central com o objetivo de 

tornar mais fácil e ágil o trâmite de ordens judiciais no Sistema Financeiro 

Nacional.

4. Sem prejuízo, defiro o petitório concernente ao pedido de buscas pelo 

sistema InfoJud, em que a parte exequente solicita informações acerca 

dos bens da executada, contudo, para segurança das informações, 

decreto, desde já, o sigilo nos presentes, sendo autorizados a fazer 

vistas e cargas dos autos somente as partes exequente e executada, 

bem como seus patronos constituídos.

 5. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a pesquisa online, 

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

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90096 Nr: 432-27.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZIR DA SILVA SOARES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o requerido às fls. 52/53, pela parte exequente.

2. Expeça-se ofício eletrônico à Delegacia da Receita Federal, via Sistema 

INFOJUD, solicitando cópias das últimas declarações de imposto de renda, 

apresentada pelo(a) executado(a).

3. Levando-se em consideração o caráter confidencial da medida, Decreto 

Sigilo Dos Autos.

4. Determino ainda que seja feita consulta no sistema RENAJUD, com o 

objetivo de localizar bens da parte requerida/executada.

5. Com as informações, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se no que entender de direito, consignando que 

em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo 

Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores 

deliberações.

6. Cumpra-se.

7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48610 Nr: 4357-70.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. PASSARELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Defiro o requerido às fls. 38, pela parte exequente.

2. Expeça-se ofício eletrônico à Delegacia da Receita Federal, via Sistema 

INFOJUD, solicitando cópias das últimas declarações de imposto de renda, 

apresentada pelo(a) executado(a).

3. Levando-se em consideração o caráter confidencial da medida, Decreto 

Sigilo Dos Autos.

4. Com as informações, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se no que entender de direito, consignando que 

em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo 

Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores 

deliberações.

5. Cumpra-se.

6. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GALERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E M PRESTADORA DE SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. Bugres , 9 de março de 2018. Senhor(a) 

CARLOS GALERA, pessoa física, brasileiro, casado, aposentado, 

portador do RG 5471754 SSP/SP, inscrito no CPF 012.631.298-20, 

residente e domiciliado na Av. Hitler Sansão, nº 696, Bairro Centro, nesta 

cidade e Comarca de Barra do Bugres/MT, CEP: 78.390-000, telefone: (65) 

9 9940-4219 / (65) 9 9606-2508, Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANE 

GUEDES CARDOSO - MT10942/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: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/03/2018 

Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. A ADVOGADA SE 

COMPROMETE A TRAZER O RECLAMANTE PARA A AUDIENCIA DE 

CONCILIAÇÃO INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO Processo: 

1001034-93.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 6.202,32; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: CARLOS GALERA PARTE RE: EM – PRESTADORA 

DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

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 
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portando documentos pessoais. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500267-20.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA DA SILVA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA OENNING OAB - MT11831/-O (ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Exequente 

da r. DECISÃO ID do documento 12088225. “...INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) manifeste-se quanto ao 

prosseguimento da execução, requerendo o que de direito. . ......” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500316-27.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FRIGIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Executada 

da r. DECISÃO ID do documento 12046802. “...INTIME-SE a parte requerida, 

para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, comprove nos autos 

o cumprimento do que foi determinado na decisão que concedeu a liminar 

(Id. 351816), sob pena de conversão em perdas e danos, a requerimento 

do credor, na forma do artigo 52, inciso V, da Lei n. 9.099/95. . ......” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR GUIMARAES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO)

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818 (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 12069598. “....Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Revogo a 

liminar anteriormente concedida.........” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500080-12.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINELSON RIBEIRO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GOMES DE SANTANA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Exequente 

da r. DECISÃO ID do documento 12082127. “...Desse modo, defiro o pedido 

formulado pelo exequente, consistente na inclusão do nome da executada 

no cadastro de inadimplentes de restrição ao crédito, devendo ser 

observado o valor da dívida de R$ 7.488,19 (sete mil, quatrocentos e 

oitenta e oito reais e dezenove centavos), bem como os dados da parte 

executada informados no evento 11326792. O prazo de permanência do 

nome da executada no cadastro de inadimplentes não poderá exceder o 

prazo de 05 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula n. 323 do STJ. 

......” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-89.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORIGOTTO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 12082869. “....HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado por JOÃO BORIGOTTO NETO na Execução de Título 

Extrajudicial proposta em desfavor de RONALDO CEZAR DOMINGOS DE 

ALENCAR, com fundamento no artigo 485, inc. VIII do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). .........” O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500573-52.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Exequente 

da r. DECISÃO ID do documento 11490046. “...EXPEÇA-SE Certidão sobre 

o crédito atualizado, a fim de que a exequente habilite-se nos autos de 

recuperação judicial que tramita no Juízo Universal na Comarca do Rio de 

Janeiro.III. Após, ARQUIVEM-SE os autos mediante baixas e cautelas de 

praxe. ....” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500092-26.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO NEVES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS OAB - MT3613/B-B (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r. 

DECISÃO ID do documento 11041088. “...Defiro o pedido da parte autora 
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requerido no Id. 9682833, assim, determino a expedição da certidão de 

crédito conforme solicitado.Após, tudo cumprido, retorne os autos ao 

ARQUIVO, procedendo com as baixas necessárias.....” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500093-11.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO NEVES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r. 

DECISÃO ID do documento 11041207. “...Defiro o pedido da parte autora 

requerido no Id. 9677260, assim, determino a expedição da certidão de 

crédito conforme solicitado. Após, tudo cumprido, retorne os autos ao 

ARQUIVO, procedendo com as baixas necessárias.....” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CRISTINA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 9 de março de 2018. Senhor(a) 

ISABELA CRISTINA SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, estudante, 

portadora do RG 2604138-3 SEJSP/MT e do CPF nº 045.130.461-63, 

residente e domiciliada à Rua Santa Cruz s/n, Centro, Barra do Bugres/MT, 

CEP 78390-000, A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer àAUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO: PARA O DIA 09 DE ABRIL DE 

2018, ÁS 14:20 HORAS, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000202-26.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 18.570,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ISABELA CRISTINA SILVA RIBEIRO Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - MT0017982A-O 

Parte Ré:UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

, e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

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, 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: 1000169-36.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO TADEU CAPATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(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 BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 9 de março de 2018. Senhor(a) 

NESIO TADEU CAPATTO, brasileiro, casado, pecuarista, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 28.415.777-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o 

nº 482.473.089-91, endereço eletrônico tadeucapato@gmail.com, 

residente e domiciliado na Avenida Deputado Emanuel Pinheiro, n. 634, 

Barra do Bugres/MT, CEP-78390-000 Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - MT0008962A 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: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 09/04/2018 Hora: 14:40 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000169-36.2018.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: NESIO TADEU CAPATTO Parte Ré:ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.– REGIONAL DE TANGARÁ 

DA SERRA, 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, 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: 1000189-27.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDJA DOROTEU DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 9 de março de 2018. Senhor(a) 

EDJA DOROTEU DA SILVA CONCEIÇÃO, brasileiro, portador da cédula de 

identidade RG nº 2049342-8, inscrita no CPF nº 032.015.721-01, residente 

e domiciliado na Rua Sizenando Rodrigues da Silva, S/Nª, Qd 17, LT02, 

Jardim Itamarati, Nova Olímpia/MT, CEP 78370-000, 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: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 16/04/2018 Hora: 13:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000189-27.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.419,59; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: EDJA DOROTEU DA SILVA CONCEICAO Advogado 

do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A 

Parte Ré:IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A. 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, 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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CRISTINA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO B. BUGRES- MT, 9 de março de 2018. CITADAS E 

INTIMADAS: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Dados 

do Processo: Processo: 1000202-26.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

18.570,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [PLANOS DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

REQUERENTE: ISABELA CRISTINA SILVA RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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 (MT) AUDIENCIA 

DE CONCILIAÇÃO: PARA O DIA 09 DE ABRIL DE 2018, ÁS 14:20 HORAS, 

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, 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

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66091 Nr: 194-76.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA FRANCISCA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR as partes, por meio de 

seu patrono constituído, para se manifestar acerca da proposta de 

honorários de fls. 195/197.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81358 Nr: 1566-89.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para reconhecer a 

união estável mantida entre Ernestina de Melo e Vanderlei de Castro, 

desde 06 de julho de 2.004 até a data de seu falecimento que se deu em 

30 de abril de 2.016.Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas, eis que a parte é beneficiária da 

AJG.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Com o transito em julgado, 

arquive-se o feito com as comunicações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 01 de março de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75822 Nr: 2643-70.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON VINICIUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Autos n° 2643-70.2015.811.0050 (Cód. 75822)

Reeducando: Alisson Vinicius Alves

EXECUTIVO DE PENA

Vistos.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses 

de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, 

impostas ao sentenciado Alisson Vinicius Alves.

Realizada audiência admonitória neste juízo às f.84.

Às f.166 a IRMP manifestou-se pela regressão cautelar de regime diante 

do cometimento de crime doloso no curso do cumprimento da pena (f.89).

Às f. 90-91 foi determinada por este Juízo a regressão cautelar e 

designada audiência de justificação.

Realizada a audiência de justificação às f. 98-99, o Ministério Público 

requereu a regressão definitiva do reeducando, nos termos do artigo 118 

da LEP.

A defesa requereu a manutenção do regime semiaberto (f. 98-99).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Considerando que o condenado cometeu outro delito durante o 

cumprimento de sua pena, implicando na regressão de seu regime, não 

apresentando justificativa plausível para tanto, nos termos do art., 118, I 

da LEP, torno definitiva a regressão cautelar para o regime fechado de f. 

90-91.

Proceda-se novo cálculo de liquidação, desconsiderando o período 

cumprido para fins de progressão.

Após, manifestem-se as partes e venham conclusos para homologação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 8 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88384 Nr: 870-19.2017.811.0050

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 
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advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 08/06/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83074 Nr: 2600-02.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DOS SANTOS PIMENTA ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito, 

visto que o Ar restou negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65712 Nr: 3736-39.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUSSA FABRICIA RENTZ UBALDO, JAYMES 

DOUGLAS DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, LUIZ 

ALDANI NARDÃO - OAB:OAB/MT 9.305, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7286, RAQUEL NARDÃO - OAB:OAB/MT 17560-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito, 

visto que o Ar restou negativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39606 Nr: 2959-25.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ERIVALDO GOMES DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75297 Nr: 2334-49.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUIR MANTOVANI, DÉBORA CRISTINA ZACARI 

MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI KRAMPE BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73731 Nr: 1381-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neucirene Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito, 

visto que o Ar restou negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69953 Nr: 3190-47.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito, 

visto que o Ar restou negativo.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 340 de 568



 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66686 Nr: 710-96.2014.811.0050

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:17.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito, 

visto que o Ar restou negativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76481 Nr: 3059-38.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEU DA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2.825-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, EDNEU DA COSTA ALVES, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65982 Nr: 91-69.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA JOAQUINA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, ELISABETE APARECIDA BASSANI - 

OAB:17.466B/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito, 

visto que o Ar restou negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87858 Nr: 556-73.2017.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB, SCERL-, B&ML-E, MJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8250, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito, 

visto que o Ar restou negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62398 Nr: 360-45.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, IZOLDE 

DE FÁTIMA COUTINHO CORREA, UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA 

JUNIOR, JOSÉ DORIVAL SALARO, ANTONIO CELIO GIACON, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS GIACON, LUIZ SÉRGIO GIACON, SONIA MARIA 

GIACON SALARO, SEBASTIÃO EUGÊNIO GIACON, SORAYA GUERRA 

GIACON

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

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

nesta Secretaria e efetuando a retirada da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 5459 Nr: 661-12.2001.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7216/MT, CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - OAB:4306/MT, 

LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

nesta Secretaria e efetuando a retirada da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78306 Nr: 4190-48.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR BORNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, e 

informe o endereço da parte executada para prosseguimento do feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60949 Nr: 1954-31.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M PEREIRA LIRA TRANSPORTES, CLAUDIO 

MOISES PEREIRA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

nesta Secretaria e efetuando a retirada da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39716 Nr: 3069-24.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFONSO ELCHIK ZOCCHE, ANTONINHA 

ELCHIK ZOCCHE, EUDEBIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS DA ROSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

nesta Secretaria e efetuando a retirada da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63838 Nr: 1861-34.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MAUERMANN, JAIRITON JOVENCIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

nesta Secretaria e efetuando a retirada da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80669 Nr: 1141-62.2016.811.0050

 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: GIULIANO RENSI, RAYA - REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS E OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

nesta Secretaria e efetuando a retirada da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91669 Nr: 2791-13.2017.811.0050

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 791-13.2017.811.0050 (Código 91669)Autor: Bv Financeira s.a 

Credito, Financiamento e InvestimentoRequerido(a): Adriano 

BernardoVistos.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

pelo Banco Bradesco S/A, fundamentada no Decreto Lei nº 10.931/2004 - 

tendo por objeto o(s) seguinte(s) veículo(s): 01 Fiat/Strada (C.Dupla), 

Adventure (Dualogic), 1.8, 16 v, 2P (AG) Ano/Modelo: 2012/2013, cor 

verde, Chassi: 9bd27846pd7613338, Renavan: 501765182.Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido estes 

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

relação contratual, bem como a inadimplência.Por outro lado, há receio de 

que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito.Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá ser 

cumprido com circunspecção e moderação.Cumprida a medida, cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento 

da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da 

dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao 

Departamento de Trânsito competente, a fim de que se proceda a novo 

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

que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

§1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cite a parte devedora, ainda, para querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que, com seu silêncio, 

findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75406 Nr: 2386-45.2015.811.0050
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARX ALLAN FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na sentença embargada.Intimem-se as partes, por meio de seu 

patronos, via DJE.Certifique-se o transito em julgado da sentença 

prolatada.Se positivo, arquive-se o feito com as comunicações e 

anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73341 Nr: 1153-13.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte AUTORA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61094 Nr: 2104-12.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JUNIOR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial 

para:a)ABSOLVER o réu EDER JUNIOR ALVES da acusação do 

cometimento do delito capitulado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, que lhe foi 

imputado, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.b)CONDENAR o acusado EDER JUNIOR ALVES como incurso nas 

penas do art. 155, caput, do Código Penal.Isto posto, passo a individualizar 

a pena[...].Destarte, CONDENO o réu EDER JUNIOR ALVES, qualificado nos 

autos, à pena de um (01) ano e três (03) meses de reclusão e 15 (quinze) 

dias-multa, cada qual correspondendo a 1/30 do salário mínimo, pela 

prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA Conforme dispõe o art. 33, §2º, “c”, 

do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena 

imposta.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Tendo em vista que o réu preenche 

as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do 

Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por duas 

penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, 2ª parte, CP), por entender ser 

esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos.A pena 

consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas 

e pena pecuniária, cujas formas e condições serão fixadas em audiência 

admonitória a ser designada para tal finalidade.SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENAComo foi aplicada ao acusado a substituição da 

pena privativa de liberdade, medida que lhe é penalmente mais favorável, 

como reconhecido no item 65 da Exposição de Motivos do Código Penal, 

não há que se falar em aplicação do sursis, na esteira do disposto no 

artigo 77, III, do Código Penal. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Conforme dispõe o art. 392, inciso I do Código de Processo 

Penal, intime-se pessoalmente o réu da presente sentença 

condenatória[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91662 Nr: 2786-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCISO CEOLIN, 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA 

SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, Nelir Fátima Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES - OAB:OAB/MT 12296

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000101-91.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VOLKWEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO A DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000101-91.2017.8.11.0050 EXEQUENTE: WAGNER VOLKWEIS 

EXECUTADO: LUCIANO A DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos. Diante do 

bloqueio dos valores relacionados a dívida contraída pelo reclamado, 

informando o exequente se tratar da quantia necessária para quitar o 

débito, determino a expedição de alvará para levantamento do montante 

relacionado no termo de audiência e transferencia para a conta 

mencionada. Após, diante do cumprimento integral, determino a extinção 

do feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Em seguida, com as 

formalidades e baixas devidas, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 26 de fevereiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-92.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 8010526-92.2016.8.11.0050 REQUERENTE: LARYSSA 

SONHO INFANTIL LTDA - ME REQUERIDO: GRACE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME Vistos. Intime-se a parte autora 
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para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente a comprovação de não 

cumprimento da liminar pela requerida. Caso seja apresentada a 

comprovação de que o nome da exequente esteja com inscrição negativa 

pendente, intime-se a executada para que no prazo de 05 (cinco) dias 

retire a restrição, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o limite do teto do Juizado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 05 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-15.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAMS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIA NERIS CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT0012183A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000119-15.2017.8.11.0050 Nome: RODRIGO DAMS Endereço: AVENIDA 

MATO GROSSO, 341, NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Nome: CLERIA NERIS CARVALHO Endereço: RA 

DOURADOS, 499, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 

55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte Autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da parte 

reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 06 de Março de 2018. 

Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-50.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GEOVANI BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000009-50.2016.8.11.0050 Nome: ADAO GEOVANI BORGES PEREIRA 

Endereço: RUA RODOLFO ULRICH, 1054, NOSSA SENHORA APARECIDA, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-38.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE MEDEIROS DE CASTRO (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000014-38.2017.8.11.0050 Nome: ROSELAINE MEDEIROS DE CASTRO 

Endereço: Av. Getulio Vagas, 41 nw, qda 08 lote 37, Boa Esperança, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio Vargas- Centro, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WILSON ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000062-94.2017.8.11.0050 Nome: MARCOS WILSON ALMEIDA Endereço: 

Rua Arapongas, 1.325, NW, Jardim das Palmeiras, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: CLARO S.A. Endereço: CLARO 

S.A., 1970, RUA FLÓRIDA 1970, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04565-907 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as partes 

para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-51.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000039-51.2017.8.11.0050 Nome: ANDRE RIBEIRO DE MELO Endereço: 

TRAVESSA 2, 69, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL 

TELECOM, 3029, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78020-902 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em 

vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as 

partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-58.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RIBEIRO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000433-58.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza 
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Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-11.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MOREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000462-11.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-09.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000488-09.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-91.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000489-91.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-51.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000524-51.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-78.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA CALISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000464-78.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-63.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA CALISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000465-63.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-06.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LIMA ANDORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000527-06.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte Reclamante, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-43.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000531-43.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-36.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCONDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000525-36.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PIM MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000526-21.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-88.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZETH DA SILVA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000528-88.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-58.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000530-58.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-42.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JESUS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000544-42.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO SILVA TANAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000547-94.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-12.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO SILVA TANAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000546-12.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000013-19.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 

NAO PROCURADO. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 08 de Março 

de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-11.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRATELLO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000365-11.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi 

designado o dia 11/04/2018 13:30 horas, para realização de audiência de 
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instrução e julgamento. Devendo as partes comparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 

autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. Campo 

Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 09 de Março de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124592 Nr: 3166-11.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVIO LUIZ KOWALEWSKI, SUELLY COSTA 

KOWALEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido 

acautelatório feito pelo Requerente para determinar a suspensão de 

qualquer transferência de valores pertencentes aos Requeridos 

even tua lmen te  de te rm inada  nos  au tos  da  Execuçã o 

1016-82.2002.811.0051, Código 5105.JUNTE-SE cópia da presente 

decisão nos aludidos autos.CITEM-SE os Requeridos e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, os Requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 8 de março de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81620 Nr: 1603-84.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eckert Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Amelia Saraiva - 

OAB:OAB/SP 41233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:9202/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127068 Nr: 4323-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Maria Prati

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos documentos 

apresentados pelo executado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140308 Nr: 515-69.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Baldo Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocele Lis Kirschner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Assim, RECEBO os embargos opostos por João Paulo Baldo Gaspar em 

face de Jocele Lis Kirschner.

DEIXO de conferir efeito suspensivo aos embargos, pois que, à ausência 

de penhora, e também à falta de descrição de perigo concreto de lesão, 

não se atende aos já mencionados dispositivos legais.

A fim de bem assegurar o atendimento à diretriz da não suspensão do 

feito, DETERMINO o desapensamento dos autos, assim permitindo o livre 

trâmite da execução. Na capa da execução, porém, ANOTE-SE a 

existência dos presentes embargos, destacando-se seu número e código.

DEFIRO, por outro lado, o pedido de assistência judiciária.

CITE-SE o Embargado para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente resposta.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94489 Nr: 2199-34.2015.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caetano de Oliveira, Benedito Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Ventura de Amorim, Igreja 

Evangelica Assembléia de Deus - Sede, César João da Paixão, Ivonete 

Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO VENTURA DE AMORIM, Cpf: 

20831765100, Rg: 425.170, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: MARIA CAETANO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, do 

lar, portadora da cédula de identidade RG 0703077-0 SSP/MT e inscrita no 

CPF sob o nº 021.287.501-99, e BENEFITO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, aposentado, portador da cédula de identidade RG 

0703075-4 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 406.646.431-91, ambos 

residentes e domiciliados na Rua do Dom Aquino Corrêa, Lote 12, no 

loteamento Jupiara, Bairro Jupiara, nesta cidade de Campo Verde-MT, 

vem, por meio de seu procurador, à presença de Vossa Excelência, 

propor AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA observando-se o 

procedimento especial disciplinado pelo artigo 941 e seguintes do diploma 

legal que norteia o processo civil brasileiro, em face de REGINALDO 

VENTURA DE AMORIM, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 

identidade RG 425.170 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 208.317.651-00, 

residente e domiciliado em local incerto e não sabido, pelo que a seguir 
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segue resumido: Os autores adquiriram o imóvel do réu no ano de 1997 e 

desde então mantém posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel 

urbano, lá fixando sua residência, pelo que já se passaram mais de 18 

anos desde que o requerido se ausentou sem realizar os atos 

concludentes da compra e venda, razão pela qual requerem a declaração 

do domínio dos autores sobre o imóvel usucapiendo nos termos e para os 

efeitos legais, seguida da expedição do mandado competente para o 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel urbano constituído de uma 

construção residencial, com terreno medindo 15mX35m, localizado na Rua 

Dom Aquino Corrêa, Lote 12, Quadra 04, bairro Jupiara, cidade de Campo 

Verde-MT, registrado sob a matrícula 6.998 do 1.º Ofício de Registro Geral 

de Imóveis Títulos e Documentos de Campo Verde-MT

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  2 1 9 9 - 3 4 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

94489UsucapiãoDespacho.Vistos em correição.A fim de prestigiar a 

citação pessoal, SOLICITEM-SE informações, pelos Sistemas Infojud e Siel, 

acerca do atual endereço do Requerido Reginaldo.Em seguida, CITEM-SE o 

Requerido Reginaldo Ventura de Amorim e os Confinantes do imóvel 

urbano localizado na Rua Dom Aquino Corrêa, Lote 12, Quadra 04, Bairro 

Jupiara, neste Município, esses últimos qualificados na p. 03 da inicial, 

para que, querendo, apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com as advertências do art. 285 do CPC.Se restar infrutífera a diligência 

antes determinada, CITEM-SE por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, o 

Requerido e eventuais interessados que porventura estejam em local 

incerto.INTIMEM-SE os Representantes do Município de Campo Verde, do 

Estado de Mato Grosso e da União, para que manifestem eventual 

interesse, remetendo-lhes cópia dos documentos apresentados nos 

autos.Em seguida, ABRA-SE vista ao Ministério Público.Por fim, DEFIRO o 

pedido de Justiça gratuita.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 17 de julho de 2015.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz 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, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 09 de março de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92404 Nr: 1451-02.2015.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSFdS, ACGdS, RFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Autos n° 1451-02.2015.811.0051 - 92404

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

HOMOLOGO o ajuste entabulado entre as Partes, determinando a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida.

Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes.

Em sendo informada eventual mora, INTIME-SE o Executado para que 

comprove o cumprimento integral da obrigação, sob pena de 

prosseguimento dos atos expropriatórios, aí incluída a possibilidade de 

decretação de sua prisão civil.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141837 Nr: 1196-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito Barrachi Marzinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diliência do Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, retirar a guia no "site" do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso e comprovar o adimplemento nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109231 Nr: 2163-55.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neilton Costa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindiblidade do 

Juízo de Admissibilidade do Recurso, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES RECORRIDAS, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140336 Nr: 529-53.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar, Paula Cristiny Aguiar, 

Paulo Cesar Aguiar Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências, sendo uma na zona urbana (CAMPO 

REAL) e outra na zona rural (ASSENTAMENTO DOM OSÓRIO), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138128 Nr: 9859-11.2017.811.0051

 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): Oidio Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da diligência do Oficial 

de Justiça MARCIRLEY CARDOSO CAVALCANTE, referente às diligências 

na zona rural, no valor de R$ 1.764,60 (um mil e setecentos e sessenta e 

quatro reais e sessenta centavos), devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  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 o respectivo pagamento, alusivos ao mandado de busca e 

apreensão juntado na ref. 21, BEM COMO para manifestar-se acerca da 

certidão do oficial de justiça, no mesmo prazo, requerendo o que entender 

de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati
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 Cod. Proc.: 18825 Nr: 1144-29.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeuvan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu procurador, dos termos de 

penhora juntados às fls. 200/202, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18825 Nr: 1144-29.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeuvan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CAMPO REAL II), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação. INTIMO, ainda, para retirar os Termos de Penhora e Certidões 

para Averbação da Penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73771 Nr: 2758-93.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora e Logistica Canadá Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, providenciar o recolhimento da taxa de desarquivamento dos 

autos, devendo ser emitida guia no site do TJMT, sob pena de devolução 

da petição protocolo n.º 139303.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 95280 Nr: 2443-60.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Moreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Filho & Luiz de Souza Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JASSON BORRALHO PAES DE 

BARROS - OAB:9937/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 27103 Nr: 1211-23.2009.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Montes Conceição, Josiane Carvalho Serafim 

Araujo, Jackson Carvalho Serafim, Maxwell Higino Serafim, Jaqueline 

Lopes Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Miranda Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salomão - 

OAB:17.638, Emanuel Antonio Guia de Lara Pinto - OAB:17638/O, 

José Antônio Farias - OAB:7487-A, Reinaldo Torquatro da Cunha - 

OAB:4.793-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação judicial, tendo em vista que retirar o alvará e 

providenciar o recebimento é ato da parte, I N T I M O os herdeiros para 

retirarem os alvarás, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento 

do processo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120549 Nr: 1438-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Nonato da Silva, Klayton Batista 

Lopes, Kamilla de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15616

 INTIMO o patrona da ré Kamilla de Souza Silva, Dr. Douglas Cristiano 

Alves Lopes OAB/MT 15.616, para, no prazo legal apresentar suas 

Alegações Finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142302 Nr: 1424-14.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel de oliveira, Fernando de Souza 

Bonfim, Olimpio Vital de Souza, Jorge Marcelo Souza Nazário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1424-14.2018.811.0051 (142302)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para a inquirição da testemunha CHIRLEY DOS 

SANTOS para realizar-se no dia 14 de maio de 2018, às 14h35min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 3 de março de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAINARA DIAS DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 15/05/2018 

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: 1000148-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA BENVINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 15/05/2018 

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: 1000151-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA RIBEIRO DA MOTA NOVAES (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 15/05/2018 

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: 1000153-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA RIBEIRO DA MOTA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 14/05/2018 

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: 1000154-35.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 14/05/2018 

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: 1000157-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (REQUERENTE)

RONALDO DA SILVA ROMERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALECANDRO SOUSA LIMA (REQUERIDO)

CLEIDIMAR SIQUEIRA MARQUES LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 14/05/2018 

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: 1000160-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 15/05/2018 

às 14:00hs, 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: 1000541-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALMANDES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000541-21.2016.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 15 de julho de 2017 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALMANDES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-72.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIA FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 
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celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-83.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERYK RODRIGO OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (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)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAINARA DIAS DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 15/05/2018 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARQUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 15/05/2018 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-72.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIA FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, 

13 de setembro de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-83.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERYK RODRIGO OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (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 pela parte 

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, 

13 de setembro de 2017. 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.: 55255 Nr: 1393-31.2016.811.0029

 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: Rafael Freitas 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:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Condeno a Demandante 

ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que arbitro, 

em observância dos critérios legais, em R$ 1.000,00 (mil reais), sujeitando 

a cobrança de tais verbas, no entanto, às condições e prazo a que 

aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.P. R. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-51.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LOSIANO TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA OAB - MT20109/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo acerca do retorno dos autos da turma recursal e, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 9 de 

março de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm
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Portaria

PORTARIA N.° 016/2018/DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 52, incisos XV e XVI 

do COJE (Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso),

 CONSIDERANDO que existe um número elevado de objetos apreendidos a 

serem incinerados e destruidos por haver grande preocupação deste 

juízo, em virtude da não existência de local seguro e espaço físico para a 

guarda das referidas apreensões;

 RESOLVE:

Art. 1º INCINERAR, DESTRUIR e FAZER DOAÇÃO dos objetos oriundos de 

apreensões processuais penais e termos circunstanciados arquivados 

que se encontram depositados no único depósito nas dependências deste 

Fórum;

Art. 2° DESIGNAR o dia 19 de março de 2018, às 09h00min, para abertura 

dos trabalhos na SECRETARIA DE OBRAS do município, antiga CIBRAZEM 

onde realizar-se-á o Ato Público de Incineração e Destruição;

Art. 3º REQUISITAR o uso da Máquina de Esmagamento da Secretaria de 

Obras do Municipio;

Art. 4º OFICIAR as entidades sem fins lucrativos desta Comarca, para 

receber a título de doação os objetos úteis;

 Art. 5º CONVOCAR a Polícia Militar para proceder à segurança no local;

Art. 6º CONVIDAR o Presidente da OAB de Chapada dos Guimarães, 

Ministério Público e Defensoria Pública;

Art. 7º PROCEDER ampla divulgação do ato, oficiando-se a Imprensa 

escrita e Oficial.

 Registre-se. Publique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia da Portaria 

expedida ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e ao 

Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães, 9 de março de 2018.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 009/2018-CA - O Excelentíssimo Senhor Doutor LEONÍSIO 

SALLES DE ABREU JÚNIOR, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, no uso de suas 

atribuições legais torna público o gabarito oficial do Teste Seletivo de 

Ensino Superior realizado em 4.3.2018, a saber:

* O Edital n° 009/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N. 008/2018-CA - O Excelentíssimo Senhor Doutor LEONÍSIO 

SALLES DE ABREU JÚNIOR, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, no uso de suas 

atribuições legais torna público o gabarito oficial do Teste Seletivo de 

Ensino Médio realizado em 4.3.2018, a sabe

* O Edital n° 008/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 2004-96.2016.811.0024

 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: Nailton Neves Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 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 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) NAILTON NEVES MARTINS, 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 16.6.2016 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90550 Nr: 1387-05.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Bezerra

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 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 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Manoel Bezerra, 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 12.9.2016 (anexo à inicial). Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84507 Nr: 3138-61.2016.811.0024

 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: Elednil Miranda de Figueiredo

 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:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITA a pretensão da parte 

requerente e, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da 

causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com 

exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos 

do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. Intimem-se. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70912 Nr: 696-59.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PASSADORE, JOSÉ ANTÔNIO ARMOA, 

Ademir de Campos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA - 

OAB:8764/O, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993-O, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Barbosa de Abreu - 

OAB:14278/MT

 Vistos, etc.

I. Expeça-se novo mandado de avaliação, que deverá ser cumprido por 

oficial de justiça.

II. Advirta o senhor oficial de justiça de que o laudo deverá ser 

circunstanciado, ou seja, apontar os elementos de mercado que foram 
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levados em consideração, assim como o nome e registro funcional de 

eventuais profissionais consultados.

Deverá, ainda, constar eventuais benfeitorias existentes no referido 

imóvel.

III. Acostado o laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

IV. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77795 Nr: 271-95.2016.811.0024

 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: Rosa Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- 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 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Rosa Maria da Silva, 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 25.8.2015 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74827 Nr: 2328-23.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotildes Gonçalves Farias

 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:

 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 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) EROTILDES GONÇALVES FARIAS, 

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 13.4.2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77881 Nr: 309-10.2016.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Aquino Moreira da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Aquino Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. INDEFIRO o pedido de remessa de ofício ao INDEA, uma vez ser de 

incumbência do inventariante tal providência. Ademais, não comprovou a 

impossibilidade e/ou eventual negativa administrativa no fornecimento das 

informações.

 II. Dessa forma, intime-se o inventariante, por meio de seu advogado, para 

que apresente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

cadastramento dos semoventes em nome do ‘de cujus’, uma vez se tratar 

da prova da propriedade dos referidos bens. Deverá, na oportunidade, 

atribuir valor, de forma individual, aos bens do acervo hereditário.

 III. Cumpridas as determinações anteriores, diante da notícia de herdeiro 

incapaz (Juliana Aparecida Strobel Moreira da Silva), dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público, para que manifeste no feito, nos termos do art. 

626, ‘caput’, do CPC.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81307 Nr: 1594-38.2016.811.0024

 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 CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Cruz Alves Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido apresentado pela autora em 22.11.2017, de modo que 

SUSPENDO o curso da presente demanda, pelo prazo de 6 (seis) meses, 

na forma do art. 313, II, § 4°, do Código de Processo Civil.

 II. Transcorrido o referido prazo, independente de outra providência, 

intime-se a parte autora para que dê prosseguimento ao feito, indicando 

endereço para a citação do requerido, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução de mérito.

 III. Expeça-se o necessário.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77502 Nr: 142-90.2016.811.0024

 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: Nazira Magalhães

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

idade. Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, 

§2°, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 

98, §3° do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84414 Nr: 3094-42.2016.811.0024

 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: Claudiana Souza da Silva

 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:

 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 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) CLAUDIANA SOUZA DA SILVA, 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 5.8.2016 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 
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inciso I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90138 Nr: 1211-26.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 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 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Domingos dos Santos Rodrigues, 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 25.5.2016 (anexo à inicial). Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87286 Nr: 4386-62.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH MIKHAEL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Acolho a emenda à inicial, o que faço para recebê-la.

 II. Cite(m)-se o(a,s) executado(a,s), conforme preceitua o artigo 8° Lei n° 

6.830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observada a ordem prevista no art. 9°da Lei de Execução Fiscal.

III. Garantido o Juízo, o(a,s) executado(a,s) poderá(ao), no prazo de 30 

(trinta) dias, nos moldes do art.16 da Lei n° 6.830/80, oferecer embargos.

IV. Não ocorrendo o pagamento, nem a nomeação de bens à penhora, 

penhore-se tantos bens quantos bastem para satisfação do débito, 

procedendo-se avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

V. Feita a penhora, intime o(a) exeqüente para manifestar sobre o bem 

penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o registro 

(art.14 da Lei n° 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na forma 

do art.13 e seus parágrafos, da referida lei.

VI. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo o(a,s) devedor(a,es) ser(em) intimado(a,s), pessoalmente, do dia 

e hora de sua realização.

VII. Para a hipótese de pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do débito.

VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75224 Nr: 2491-03.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzi Martins Alma

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Analisando detidamente os autos, observa-se que ainda 

não fora realizada perícia médica, de modo a verificar a manutenção da 

incapacidade alegada na inicial. II. Desta feita, NOMEIO como perito médico 

o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.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.Para a realização da 

perícia, observem-se as seguintes determinações:a) Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente(s), 

apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, 

CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102005 Nr: 483-48.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

S/A contra Alvino José da Silva, pelos motivos narrados na inicial.

Em 5.2.2018, foi deferida a liminar.

No dia 20.2.2018, a parte autora pleiteou a desistência da ação, a baixa da 

restrição no sistema RENAJUD.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015)

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, caput, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77084 Nr: 3363-18.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir de Campos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3213-MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722

 Vistos, etc.

I. Considerando que ainda não houve no feito tentativa de 

autocomposição, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

 II. Havendo acordo, tragam conclusos.

III. Não havendo acordo, no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

intimação, as partes deverão manifestar se desejam produzir outras 

provas, além das carreadas nos autos, especificando e justificando a 

necessidade em caso positivo.
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IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101955 Nr: 453-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTJ Consultoria Treinamento e Desenvolvimento, Telma 

Pinheiro Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloiza de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIA MARIA NEVES CANDIDA 

PAIXAO - OAB:18854/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALOIZA DE TAL, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Cópia anexa

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Observações: poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, e de que a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, caso em que será nomeado curador 

especial para promoção de sua defesa (art. 257, IV, CPC/2015).

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de consignação em pagamento 

ajuizada por WTJ CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

LTDA em desfavor de Aloiza de Tal

Chapada dos Guimarães, 05 de março de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74315 Nr: 2083-12.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Regina Pereira Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRBdS, Rosinei Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de alimentos promovida por Lyandra Rhaissa da Silva, 

representada por sua genitora, Regina Pereira Bezerra, em face de 

Rosinei Rodrigues da Silva.

Em 12.12.2016, a parte exequente informou a integral quitação do débito 

alimentar.

O Ministério Público, em parecer de 5.2.2018, postulou a intimação da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito.

 É o relato necessário.

Decido

Diante do fato de ter a parte autora, em 12.12.2016, informado a quitação 

do débito alimentar até aquela data, nada requerendo posteriormente, 

reputo cumpridas as prestações alimentares, para efeito de extinguir o 

feito.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, considerando que a obrigação exequenda foi 

devidamente cumprida pela parte executada, JULGO EXTINTA a execução 

de prestação alimentícia, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99803 Nr: 5738-21.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudite Nascimento da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Financiamentos S/A contra Eudite Nascimento da Cruz Duarte, pelos 

motivos narrados na inicial.

Em 24.11.2017, foi deferida a liminar.

No dia 29.11.2017 a parte autora pleiteou a desistência da ação, a baixa 

da restrição no sistema RENAJUD.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015)

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, caput, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101761 Nr: 359-65.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Roberto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Financiamentos S/A contra Antônio Roberto Teixeira, pelos motivos 

narrados na inicial.

Em 31.1.2018, foi determinada a emenda à inicial para que a parte autora 

comprovasse a regularidade da notificação extrajudicial da parte 

devedora.

No dia 26.08.2015 a parte autora pleiteou a desistência da ação, a baixa 

da restrição no sistema RENAJUD e a desistência do prazo recursal.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015)

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 
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processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, caput, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97316 Nr: 4584-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Marcia Lima Zeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Financiamentos S/A contra Ana Maria Lima Zeri, pelos motivos narrados 

na inicial.

Em 22.9.2017, foi deferida a liminar.

No dia 16.2.2018, a parte autora pleiteou a desistência da ação, a baixa da 

restrição no sistema RENAJUD e a renúncia do prazo recursal.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015)

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, caput, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87870 Nr: 336-56.2017.811.0024

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 Vistos, etc.

I. Considerando que as partes compuseram amigavelmente acerca do 

objeto do presente feito em audiência de conciliação, cujo acordo foi 

homologado no feito de código 84951, os pedidos das partes devem 

prosseguir como cumprimento de sentença.

Traslade-se para o presente feito cópia da sentença proferida nos autos 

de código 84951.

II. Diante da evidente animosidade entre as partes é pertinente a 

designação de nova audiência de conciliação o que, desde já, determino 

seja feito, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, perante o CEJUSC.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito à aplicação de multa (art. 334, §8º, CPC/2015).

III. Por tratar-se de feito que versa sobre o interesse de incapaz, a 

audiência de conciliação deverá contar com a participação do Ministério 

Público, cujo representante deverá ser itimado.

IV. Até que seja realizada a nova audiência, determino que as visitas, nos 

moldes estabelecidos no acordo homologado, sejam assistidas pelo 

Conselho Tutelar deste Município.

Para tanto, intime-se a genitora da infante, por meio de sua advogada, 

para que informe nestes autos telefone de contato seu e de algum familiar 

que eventualmente seja responsável por cuidar da criança durante a sua 

ausência em decorrência do trabalho.

Cientifique-se a genitora de que, em caso de descumprimento desta 

decisão, poderá ensejar a expedição de mandado de busca e apreensão 

da infante (art. 536, §1º, do CPC).

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84951 Nr: 3297-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHPdr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16997/O

 “Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado nestes autos e, por consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto com resolução do mérito o presente 

processo assim como o feito nº 336-56.2017.811.0024 – cód. 87870, o 

que faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC/2015.”Permanecem inalteradas a demais disposições da sentença 

exarada no dia 10.8.2017.Trasladem-se cópia desta sentença para o 

processo nº 336-56.2017.811.0024 – cód. 87870.Intimem-se.Não havendo 

requerimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os presentes 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101736 Nr: 350-06.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrelina Burgo da Conceição

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais ajuizada por ANDRELINA BURGO DA CONCEIÇÃO em 

desfavor de BANCO PAN S/A, pelos motivos declinados na inicial.

 O pedido de tutela de urgência foi indeferido em 5.2.2018.

 Posteriormente, apresentou a autora a desistência da demanda.

 É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, infere-se que o requerido não foi citado.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. Por 

conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça (art. 98, §3° do CPC/2015).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97546 Nr: 4699-86.2017.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ REIS DE CASTRO, MARCOS ROBERTO 

RAUBER TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente o presente feito, nota-se manifesta incorreção no 

valor da causa, uma vez que conquanto seja postulada a meação de 

diversos bens, entre os quais inclui um veículo automotor e inúmeros 

imóveis (urbanos e rurais), é dada a causa o valor irrisório de R$ 1.000,00 

(mil reais), que, por óbvio, não corresponde à pretensão trazida nos 

autos.

 Dessa maneira, a fim de que o valor da causa corresponda efetivamente 

ao conteúdo econômico pretendido, com fulcro nos arts. 291 e 292, §3°, 

do CPC/2015, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, retifique o valor dado a causa, o qual deverá corresponder à 

integralidade dos bens a serem objeto da pretendida meação. Deverá 

indicar, de forma individualizada, os valores de cada bem adquirido 

durante a relação conjugal.

 Ademais, pelo cenário dos autos, sobretudo dos bens objeto da meação, 

não se verifica impossibilidade das custas processuais. Portanto, deverão 

os requerentes, nos termos do art. 98, § 2°, do CPC/2015, comprovar a 

insuficiência de recursos, sob pena de revogação da justiça gratuita 

deferida anteriormente.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32488 Nr: 1875-38.2009.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beline de Souza Neves, Raquel Maria Neves Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Freitas Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIA MARIA NEVES CANDIDA 

PAIXAO - OAB:18854/O, Renato Bisse Cabral - OAB:9201/MT, 

Russivelt Paes da Cunha - OAB:12487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Advogada Dr. Cátia Maria Neves Candida Paixão, pela 

Imprensa, para que devolva os autos acima identificados, que se 

encontram em seu poder desde 06/10/2017, no prazo de 03 dias em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92431 Nr: 2167-42.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILIA PAULA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Gomes Bezerra, RILDO LEQUE 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

I. Com a oitiva dos informantes/testemunhas, façam-me conclusos para 

análise da questão possessória, imediatamente, cujo teor dessa decisão, 

as partes serão intimadas.

II. Cumprse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96795 Nr: 4360-30.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sanemat - Cia Saneamento Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico da Silveira Barbosa - 

OAB:7.430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (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 das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20880 Nr: 1506-78.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mieli Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laranjal Agropastoril Ltda - Nome Fantasia 

Fazenda Laranjal, Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Henrique Guareschi - 

OAB:9724-B, Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Certifico que, após a alteração das partes, invertendo os polos e 

verificando que os advogados intimados conforme publicação de 

29/01/2018, não faz parte da relação processual, nesta fase. Assim, 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando os advogados das partes, pela imprensa, da decisão do dia 

15/12/2017 a seguir transcrita: "I. Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença formulado à fls.(440/442). II. Intime-se a parte executada, por 

intermédio de seu advogado constituído nos autos (art. 513, § 2°, I, do 

CPC), para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de bens. III. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 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). IV. Expeça-se o 

necessário. V. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64644 Nr: 664-88.2014.811.0024

 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: Dídima da Silva Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães, 

Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, Hospital Geral 

Universitario de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arruda de Carli - 

OAB:14691/MT, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 Vistos em correição.

 I. Os autos estão no escaninho denominado “aguardando decurso de 

prazo”.

 II. Desta feita, expirado o prazo legal que justificou a triagem, proceda-se 

à necessária conferência de qualidade, nos termos do Provimento nº 

52/2007/CGJ, impulsionando-se os autos ao seu respectivo departamento 

(RAJ, expedição e etc.) para a regular tramitação.

III. Expeça-se o necessário

IV. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-62.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)
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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, 9 de março de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - 

Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-03.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado ID 12119982/12120049/1212004312120062 foi 

protocolado tempestivamente pela parte promovida devidamente 

preparada. 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, 9 de março de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - 

Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-85.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANI MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado ID 12120400, 12120466, 12120472, 12120485 

foi protocolado tempestivamente pela parte Promovida devidamente 

preparada. 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, 9 de março de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-18.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE PEREIRA COSTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado ID 12120965/12121018/12121014/12121032 foi 

protocolado tempestivamente pela parte promovida devidamente 

preparada. 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, 9 de março de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-84.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-38.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CIEKALSKI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

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

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida e devidamente preprada. 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, 9 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-91.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 11791296 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 9 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-66.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KLOCK DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada dos 

Guimarães-MT, 9 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 358 de 568



Processo Número: 1000108-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 11789514 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 9 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 11777649 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 9 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-46.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO GOMES (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para Data: 03/04/2018 Hora: 14:30 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 9 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-96.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida e devidamente preparada. 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, 9 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SANTOS SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - MT0019799A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. 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, 9 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 27/2018-DF

 Juiz Diretor: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES, estabelece pontos 

facultativos nos dias 28 e 29 e feriado no dia 30, em razão do feriado da 

Paixão de Cristo;

Considerando o afastamento do servidor Antônio Carlos das Chagas a 

partir de 11/10/2017 a 09/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para tratamento de saúde;

Considerando o afastamento do servidor Cícero de Assis, no período de 

25/01/2018 a 02/03/2018;

Considerando o afastamento da servidora Nair Santos Rockemback, para 

tratamento de saúde;

Considerando que o afastamento da servidora Flávia Liziana Vacaro de 

Aquino Monguini, no período de 13/03/2018 a 07/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Maria Aparecida Tiburcio 

Cavalcanti, no período de 19/03/2018 a 20/04/2018;

Considerando o deferimento da permuta dos Magistrados Fernando Kendi 

Ishikawa e Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade;

Considerando o deferimento de permuta entre os Magistrados Maurício 

Alexandre Ribeiro e Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade;

Considerando a permuta deferida entre as servidoras Francieli Mocci 

Gaiardoni e Ely Regina Maniezzo Pina;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de MARÇO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Luiz Donizetti Rocha

01.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Myrna 

N. Q. Leite Viana Luiz Donizetti Rocha

02.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Myrna N. Q. 

Leite Viana José Roberto Fregato

02.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. 

Rissi José Roberto Fregato

03.03.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi Luiz Donizetti 

Rocha

04.03.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi Luiz Donizetti 

Rocha

05.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. 

Rissi Manuel E. Martins

05.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira 

Andrade Rosimeire S. da Silva Manuel E. Martins

06.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosimeire S. da Silva Cícero de Assis

06.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 
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Douglas Ferreira Corsini Cícero de Assis

07.03.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Douglas Ferreira Corsini José Roberto Fregato

07.03.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis José Roberto Fregato

08.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis Luiz Donizetti Rocha

08.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha

09.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Manuel E. Martins

09.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Franciele 

Mocci Gaiardoni Manuel E. Martins

10.03.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Franciele M. Gaiardoni Cícero de 

Assis

11.03.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Franciele M. Gaiardoni Cícero de 

Assis

12.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Franciele 

Mocci Gaiardoni José Roberto Fregato

12.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Maria A. S. Rissi José Roberto Fregato

13.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. 

Rissi Luiz Donizetti Rocha

13.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely 

Regina Maniezzo Pina Luiz Donizetti Rocha

14.03.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina 

Maniezzo Pina Manuel E. Martins

14.03.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Franciele Mocci Gaiardoni Manuel E. Martins

15.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Franciele 

Mocci Gaiardoni Cícero de Assis

15.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis

16.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni José Roberto Fregato

16.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Ely 

Regina Maniezzo Pina José Roberto Fregato

17.03.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Ely Regina Maniezzo Pina 

Manuel E. Martins

18.03.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Ely Regina Maniezzo Pina 

Manuel E. Martins

19.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Ely Regina 

Maniezzo Pina Luiz Donizetti Rocha

19.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Lenair 

da Silveira Luiz Donizetti Rocha

20.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Lenair da 

Silveira Cícero de Assis

20.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Cícero de Assis

21.03.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva José Roberto Fregato

21.03.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia 

N. C. Dominguez José Roberto Fregato

22.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia N. C. 

Dominguez Manuel E. Martins

22.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. 

V. de A. Monguini Manuel E. Martins

23.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. de 

A. Monguini Luiz Donizetti Rocha

23.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha

24.03.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni José 

Roberto Fregato

25.03.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni José 

Roberto Fregato

26.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Cícero de Assis

26.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira 

Andrade Irene Celiane Luque Cícero de Assis

27.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Irene 

Celiane Luque Manuel E. Martins

27.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Manuel E. Martins

28.03.18 Quarta-feira (Ponto Facultativo) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha

29.03.18 Quinta-feira (Ponto Facultativo) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira José Roberto Fregato

30.03.18 Sexta-feira (Feriado) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira Cícero de Assis

31.03.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Luiz 

Donizetti Rocha

ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Franciele Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 9 de março de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002286-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. DA ROCHA TRANSPORTES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1002286-31.2017.8.11.0009 AUTOR: 

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP RÉU: R. L. DA ROCHA 

TRANSPORTES - ME Vistos. Trata-se de ação de ação indenizatória por 

danos materiais e morais proposta por TRANSETE TRANSPORTE DE 
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SEGUROS LTDA., em desfavor de R. L. DA ROCHA TRANSPORTES - ME e 

RONALDO LOURENÇO DA ROCHA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Primeiramente, RECEBO A INICIAL, por estarem preenchidos os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC. Em observância ao 

disposto na Resolução 125 do CNJ c.c. arts. os 139, inciso V, e 334 do 

NCPC, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca (CEJUSC), devendo a zelosa 

Secretaria desta Vara designar data para realização de sessão de 

conciliação conforme pauta disponível, bem como intimar a parte autora e 

citar o réu para o respectivo comparecimento. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO. Cumpra-se. Colíder, 8 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94734 Nr: 2518-31.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autorapara recolher 

o honorários periciais, no valor de R$ 700,00(setecentos reais)conforme 

sentença de fls. 78/78vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94734 Nr: 2518-31.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autorapara recolher 

o honorários periciais, no valor de R$ 400,00(quatrocentos reais)conforme 

sentença de fls. 78/78vº.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000034-21.2018.8.11.0009 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 ROGERIO DOS 

SANTOS FERNANDES, ambos devidamente qualificados nos autos, tendo 

como objeto 01 (um) veículo Marca: CHEVROLET, modelo: S-10 CAB. 

DUPLA FLEXPOWER EXECUTIVE 4X2 2.4 8V, ano/modelo 2009/2009 e 

renavam nº 00132278677, 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$ 12.920,71 (doze mil, novecentos e 

vinte reais e setenta e um centavos - representativo da dívida vencida e 

vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o 

vencido), adquirido que foi em 41 (quarenta e uma) parcelas, alienando-o 

fiduciariamente ao requerente. Porém, afirma estar ele inadimplente, 

constituído em mora desde 24 de outubro 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. 11313991 - págs. 1/7) e 

notificação extrajudicial (id. 11313998 - págs. 1/2) . 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 
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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 

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, 08 de 

março de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (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: 1000432-65.2018.8.11.0009 AUTOR: 

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Com base nos documentos juntados no id. 12031982 - 

págs. 1/12 e id. 12032063, cópias da CTPS, informações do benefício 

previdenciário e histórico de créditos, 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) MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, 

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, 08 de março de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VALADAO 01893398102 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a 

parte requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, 

salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la em honorários 

advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário. Cumpra-se. Colíder, 08 de março de 

2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001672-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88678 Nr: 1848-27.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CESAR DOS REIS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, Dr. Silvio Luis 

Tietz, para querendo, impugnar à contestação e documentos de fls. 

145/152, no prazo legal

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84212 Nr: 1602-65.2013.811.0009

 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): GUSTAVO MARTINEZ MANI, THAIS MUNDIM 

BARBOSA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAIS MUNDIM BARBOSA FREITAS, Cpf: 

04803724113, Rg: 2263971-3, Filiação: Maria Izabel Mundim Freitas e 

Gilson Barbosa Freitas, data de nascimento: 04/10/1991, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), diarista, Telefone 

66.9688.9555. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da ré para que compareça junto a Administração 

do Fórum desta Comarca de Colíder/MT para retirada do bem apreendido 

nos autos, mediante comprovação de propriedade, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Com relação aos objetos apreendidos 

(fl. 182), decido:a) em relação a motocicleta (item 8, fl. 182), constata-se 

dos documentos de fls. 418/423 que esta já foi restituida a seu 

proprietário;b) quanto aos objetos descritos nos itens 05 e 06 determino 

sua destruição;c) em relação aos demais, comprovada a propriedade em 

10 (dez) dias, determino a restituição aos respectivos donos;d) decorrido 

o prazo acima sem qualquer manifestação ou mesmo não sendo 

comprovada a legítima propriedade, desde já decreto a perda e a 

destruição dos mesmos, mediante termo nos autos.2. Feito isso, não 

havendo pendências, arquive-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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 08 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84278 Nr: 1674-52.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONAS GOMES DA COSTA, Cpf: 

75357038368, Rg: 45400095-2, Filiação: Leonisa Maria da Costa e 

Francisco Gomes da Costa, data de nascimento: 21/08/1975, brasileiro(a), 

natural de Fortuna-MS, convivente, carpinteiro/soldador, Telefone 66 

84005644. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para comparecer junto à 3ª Vara desta 

comarca a fim de indicar a forma pretendida para a restituição do valor 

pago a título de fiança, informando todos os dados necessários, inclusive 

número do CPF, consoante determinado na sentença.

Despacho/Decisão: Autos nº: 1674-52.2013.811.0009. ódigo Apolo nº: 

84278. Vistos. Trata-se de Ação Penal para apuração da prática do crime 

previsto no artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, 

praticados, em tese, por JONAS GOMES DA COSTA. A denúncia foi 

oferecida em 25 de julho de 2013 (fls. 05-06) e recebida em 04 de 

setembro de 2013 (fl. 57). É o relatório. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a pena cominada ao delito capitulado 

no artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 é de 15 (quinze) dias a 03 (três) 

meses de prisão simples, ou multa. Observa-se que a denúncia foi 

recebida em 04 de setembro de 2013, e a partir de então não ocorreram 

quaisquer causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. 

Assim, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, para o crime cujo 

máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, opera-se a prescrição no prazo 

03 (três) anos. O artigo 114, por sua vez, estabelece que a prescrição da 

pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da 

pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou 

cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Diante disso, já 

tendo decorrido o lapso temporal de mais de 03 (três) anos, desde o 
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acontecimento do fato e não sobrevindo quaisquer das outras causas 

impeditivas ou interruptivas da prescrição, forçoso o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, sendo inócua a continuidade 

da ação penal. Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

cumulado com os artigos 109, inciso VI, e 114, inciso II, todos do Código 

Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado JONAS GOMES DA 

COSTA, já qualificado nos autos, ante a prescrição da pretensão punitiva 

com relação ao crime de ameaça, disposto no artigo 21 do Decreto-Lei n° 

3.688/41. Em observância ao item 7.7.9 da CNGC, NOMEIO a Defensoria 

Pública para tomar ciência da presente sentença e manifestar-se pelo o 

que entender de direito. o presente caso, tendo em vista que a sentença 

nos autos extinguiu a punibilidade do acusado em razão do 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, DETERMINO a 

devolução, ao réu, do valor pago a título de fiança, nos termos do artigo 

337, do Código de Processo Penal. Não sendo o acusado encontrado no 

endereço constante nos autos, DETERMINO sua intimação por edital. 

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as comunicações 

e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 08 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99433 Nr: 1781-91.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA, 

HELIO PERINA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 diligência parcialmente cumprida, eis que não localizado as testemunhas 

Maicon Teixeira Cruz Silva, Luiz Carlos Felix e José Alfredo Farias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99433 Nr: 1781-91.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA, 

HELIO PERINA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n°. 1781-91.2016.811.0009 – Código n°. 99433

Despacho

Vistos, etc.

1) Defiro a juntada dos documentos pleiteados pela defesa às fls. 

476/477, porque respeitado o prazo estabelecido no artigo 479, do CPP, 

consoante observa-se da data do protocolo do pedido de juntada à fl. 476 

(06/03/2018).

2) Ciência ao MPE da juntada dos documentos.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 08 de março de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98452 Nr: 1087-25.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO NARDELI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Considerando que o réu manifestou às fls. 111/112 interesse em recorrer 

da sentença, impulsiono o feito com a finalidade de abrir vista a defesa 

para apresentar as razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57168 Nr: 1454-25.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIELTON EVANDRO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53553/SP

 Certidão de Decurso de Prazo

CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo da intimação sem que o 

advogado Dr. Luiz Fernando Casilhas tenha devolvido os autos na 

Secretaria. O referido é verdade.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOELI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000160-71.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIA SOELI DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 03 de Abril de 2018 às 13hs20, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como para tomar ciência dos termos da r. Decisão. ID - 

12124432 Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000306-15.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIANE APARECIDA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente para tomar 

ciência dos termos da r. Sentença – ID. 12124850 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 
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JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MACULAN CARRENHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M S MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000855-59.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ 

CARLOS MACULAN CARRENHO Parte Ré: REQUERIDO: M S MADEIRAS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME FINALIDADE: Intimação do 

procurador da parte autora para tomar ciência do r. Despacho abaixo 

transcrito. "Vistos em correição. Intime-se a parte requerente para 

manifestar o que for de seu interesse. Cumpra-se. Colíder, 12 de 

dezembro de 2018" SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-07.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010083-07.2015.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: LEILA 

DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: Intimação 

do advogado da parte autora para tomar ciência dos termos do r. 

despacho abaixo transcrito. "Vistos e correição. Uma vez que nada foi 

requerido, ao arquivo. Cumpra-se. Colíder, 12 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa-Juiz de Direito" SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-07.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010083-07.2015.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: LEILA 

DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: Intimação 

do advogado da parte autora para tomar ciência dos termos do r. 

despacho abaixo transcrito. "Vistos e correição. Uma vez que nada foi 

requerido, ao arquivo. Cumpra-se. Colíder, 12 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa-Juiz de Direito" SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-14.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RENATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOR DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO OAB - SP0117626A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010035-14.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: LUIS RENATO DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: ARCOR DO BRASIL LTDA. . FINALIDADE: 

INTIMAR a parte executada, na pessoa do(a) advogado(a), para pagar em 

15 (quinze) dias, o valor total reclamado, a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado, Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, será acrescido nesta execução, cumulando-a 

com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1.º, do aludido Codex, tudo em 

conformidade com as decisões de id.: 8836264 e 11160494. Colíder, 

09/03/2018. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000240-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE ALMEIDA SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000240-69.2017.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: 

CLAUDIO LEME ANTONIO Parte Ré: EXECUTADO: GABRIEL DE ALMEIDA 

SA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente para 

tomar ciência dos termos do r. Despacho – ID. 11110137 SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-30.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010409-30.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: 

PAULO CEZAR PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte requerida para tomar ciência dos termos do r. 
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Despacho – ID. 11109126 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-30.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (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 INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010409-30.2016.8.11.0009; Parte Autora: 

REQUERENTE: PAULO CEZAR PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) da parte promovente para tomar ciência dos termos do 

r. Despacho – ID. 11109126 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-93.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010517-93.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO 

CARLOS GONCALVES ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte Requerente para tomar ciência dos termos do r. 

Despacho – ID. 11110104 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-93.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010517-93.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO 

CARLOS GONCALVES ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte Requerida para tomar ciência dos termos do r. 

Despacho – ID. 11110104 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCENIL DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000615-70.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: 

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: JOCENIL DA SILVA SOARES FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte requerente para que no prazo de 10 dias, 

apresente endereço atualizado da parte requerida, sob pena de 

arquivamento deste processo nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995. Nos termos do r. Despacho – ID. 11113634 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-72.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROMANHOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDWIN DE ALMEIDA COSTA OAB - MT14621/O (ADVOGADO)

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010219-72.2013.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ ANDRE 

BEZERRA MARQUES DE SA Parte Ré: REQUERIDO: OSVALDO 

ROMANHOLI . Finalidade: Intimar a requerente, através do(a) 

Advogado(a)/Procurador(a)/Defensor(a), quanto à petição e documentos 

que consta nos autos (Id 12143020 e seguintes), para manifestar o que de 

direito, no prazo de 05 dias. Colíder, 09/03/2018. 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOELI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000160-71.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ANTONIA SOELI DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c.c 

obrigação de não fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela 

de urgência proposta por ANTONIA SOELI DE LIMA em desfavor de 
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Afirma a reclamante possuir a 

unidade consumidora nº 6/2223059-3 com consumo de energia elétrica de 

aproximadamente 255 kWh (duzentos e cinquenta e cinco quilowatt-hora) 

mensais, gerando gasto médio de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). 

Aduz ter sido surpreendida com a notificação da reclamada, ao 

informar-lhe a ocorrência de inspeção técnica realizada em 09/11/2017, 

daí decorrendo a constatação de supostas irregularidades de consumo 

pela unidade no valor de R$ 4.421,73 (quatro mil, quatrocentos e vinte e 

um reais e setenta e três centavos), referente ao período de 11 (onze) 

meses (novembro/2016 a outubro 2017), conforme termo de ocorrência nº 

624344. Porém, alega a parte autora ter mantido o consumo retilíneo, e, 

assim, requer a concessão da tutela de urgência para obstar o 

desligamento da energia elétrica da unidade consumidora. No mérito, pede 

o reconhecimento da inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.421,73 

(quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) 

com condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos 

morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Postulação pela 

gratuidade da justiça desacompanhada de prova, pelo que se determinou 

a intimação da parte requerente para a comprovação da propalada 

hipossuficiência, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da 

República Federativa do Brasil (id. 11931681). Manifestação daquela de 

que irá arcar com as custas e despesas processuais em caso de 

eventual sucumbência e não comprovação da condição financeira (id. 

12107743). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do Evento nº 

1.3 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). Com efeito, a benesse invocada deve ser interpretada conforme 

a Carta Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar 

tributos, dever este que não fica afastado com mera declaração 

desprovida de prova eficaz. Assim, o pedido de assistência judiciária 

gratuita é rejeitado, mas sem condicionar o processamento do feito ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, na dispensa do art. 54 

da Lei 9.099/95. II.2 - Do pedido liminar O artigo 300 do NCPC estabelece 

que a tutela provisória de urgência antecipada será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência 

contemporânea à propositura da ação. 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 urgência, não 

mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar 

merece acolhimento especificamente para afastar eventual interrupção do 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2223059-3, 

haja vista a manutenção da média de consumo de energia elétrica nos 

meses seguintes ao da inspeção técnica. O perigo de dano é evidente em 

razão da possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, 

pois que se trata de bem essencial à vida, mormente na atualidade, 

considerada a ampla gama de eletrodomésticos, equipamentos, bens e 

serviços dependentes de eletricidade, serviço que para ser considerado 

adequado deve satisfazer as condições de regularidade e continuidade, 

na dicção do art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/95. 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 à 

proibição de se interromper o fornecimento de energia elétrica, serviço 

que poderá ser cobrado normalmente por ela. II.3 - 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 de relação jurídica ou inexistência ou deficiência do 

fornecimento do serviço contratado, 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 irregularidades no medidor de energia 

elétrica da unidade consumidora, muito mais fácil, simples e equânime a 

inversão do ônus probatório, de modo que a parte ré, empresa 

fornecedora de energia notoriamente estruturada, comprove o pleno 

fornecimento de seus serviços ou reconheça a inexistência ou deficiência 

do fornecimento do serviço contratado. De outro lado, permanece o ônus 

probatório subjetivo da parte autora com relação às demais alegações, 

atinentes aos prejuízos advindos da falta de energia. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto: a) INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, mas sem 

condicionar o processamento do feito ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, na dispensa do art. 54 da Lei 9.099/95; b) DEFIRO 

O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino à parte 

reclamada a obrigação de não fazer consistente na proibição de 

interromper o fornecimento do serviço de energia elétrica à unidade 

consumidora n° 6/2223059-3, ou, eventualmente sobrevindo a interrupção, 

determino àquela o restabelecimento do serviço no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas, tudo até final decisão de mérito, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e 

parágrafo único, do NCPC; c) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

inversão do ônus probatório e determino à parte ré, empresa notoriamente 

estruturada e estabelecida nesta Comarca, a obrigação de comprovar o 

pleno fornecimento de seus serviços ou reconheça a inexistência ou 

deficiência do fornecimento do serviço contratado, segundo relatos da 

parte autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a zelosa Secretaria 

Judiciária, à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada da presente 

decisão e para comparecer ao ato, consignando 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 reclamante por meio de seu advogado. Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 08 de 

março de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOELI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000160-71.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ANTONIA SOELI DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c.c 

obrigação de não fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela 

de urgência proposta por ANTONIA SOELI DE LIMA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Afirma a reclamante possuir a 

unidade consumidora nº 6/2223059-3 com consumo de energia elétrica de 

aproximadamente 255 kWh (duzentos e cinquenta e cinco quilowatt-hora) 

mensais, gerando gasto médio de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). 

Aduz ter sido surpreendida com a notificação da reclamada, ao 

informar-lhe a ocorrência de inspeção técnica realizada em 09/11/2017, 

daí decorrendo a constatação de supostas irregularidades de consumo 

pela unidade no valor de R$ 4.421,73 (quatro mil, quatrocentos e vinte e 

um reais e setenta e três centavos), referente ao período de 11 (onze) 

meses (novembro/2016 a outubro 2017), conforme termo de ocorrência nº 

624344. Porém, alega a parte autora ter mantido o consumo retilíneo, e, 

assim, requer a concessão da tutela de urgência para obstar o 

desligamento da energia elétrica da unidade consumidora. No mérito, pede 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 367 de 568



o reconhecimento da inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.421,73 

(quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) 

com condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos 

morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Postulação pela 

gratuidade da justiça desacompanhada de prova, pelo que se determinou 

a intimação da parte requerente para a comprovação da propalada 

hipossuficiência, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da 

República Federativa do Brasil (id. 11931681). Manifestação daquela de 

que irá arcar com as custas e despesas processuais em caso de 

eventual sucumbência e não comprovação da condição financeira (id. 

12107743). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do Evento nº 

1.3 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). Com efeito, a benesse invocada deve ser interpretada conforme 

a Carta Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar 

tributos, dever este que não fica afastado com mera declaração 

desprovida de prova eficaz. Assim, o pedido de assistência judiciária 

gratuita é rejeitado, mas sem condicionar o processamento do feito ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, na dispensa do art. 54 

da Lei 9.099/95. II.2 - Do pedido liminar O artigo 300 do NCPC estabelece 

que a tutela provisória de urgência antecipada será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência 

contemporânea à propositura da ação. 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 urgência, não 

mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar 

merece acolhimento especificamente para afastar eventual interrupção do 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2223059-3, 

haja vista a manutenção da média de consumo de energia elétrica nos 

meses seguintes ao da inspeção técnica. O perigo de dano é evidente em 

razão da possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, 

pois que se trata de bem essencial à vida, mormente na atualidade, 

considerada a ampla gama de eletrodomésticos, equipamentos, bens e 

serviços dependentes de eletricidade, serviço que para ser considerado 

adequado deve satisfazer as condições de regularidade e continuidade, 

na dicção do art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/95. 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 à 

proibição de se interromper o fornecimento de energia elétrica, serviço 

que poderá ser cobrado normalmente por ela. II.3 - 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 de relação jurídica ou inexistência ou deficiência do 

fornecimento do serviço contratado, 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 irregularidades no medidor de energia 

elétrica da unidade consumidora, muito mais fácil, simples e equânime a 

inversão do ônus probatório, de modo que a parte ré, empresa 

fornecedora de energia notoriamente estruturada, comprove o pleno 

fornecimento de seus serviços ou reconheça a inexistência ou deficiência 

do fornecimento do serviço contratado. De outro lado, permanece o ônus 

probatório subjetivo da parte autora com relação às demais alegações, 

atinentes aos prejuízos advindos da falta de energia. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto: a) INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, mas sem 

condicionar o processamento do feito ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, na dispensa do art. 54 da Lei 9.099/95; b) DEFIRO 

O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino à parte 

reclamada a obrigação de não fazer consistente na proibição de 

interromper o fornecimento do serviço de energia elétrica à unidade 

consumidora n° 6/2223059-3, ou, eventualmente sobrevindo a interrupção, 

determino àquela o restabelecimento do serviço no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas, tudo até final decisão de mérito, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e 

parágrafo único, do NCPC; c) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

inversão do ônus probatório e determino à parte ré, empresa notoriamente 

estruturada e estabelecida nesta Comarca, a obrigação de comprovar o 

pleno fornecimento de seus serviços ou reconheça a inexistência ou 

deficiência do fornecimento do serviço contratado, segundo relatos da 

parte autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a zelosa Secretaria 

Judiciária, à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada da presente 

decisão e para comparecer ao ato, consignando 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 reclamante por meio de seu advogado. Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 08 de 

março de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

1000306-15.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ELIANE APARECIDA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38, “caput”, da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO A ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência, proposta 

por ELIANE APARECIDA GOMES DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, foi promovida no foro incompetente. Não há informações nos 

autos quanto ao local em que ocorreram os fatos tidos como ilícitos. 

Todavia, a parte autora reside na Rua das Palmeiras, nº 106, Bairro Jardim 

Vitória, em Itaúba e a parte ré possui domicílio na Avenida Getúlio Vargas, 

nº 1.300, em Cuiabá. No particular, há regramento específico constante do 

art. 4º da Lei 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” Portanto, há foro 

próprio e competente para a análise da demanda, consoante o aludido 

dispositivo legal, considerando-se não haver informações nos autos de 

que o fato, em tese ilícito, tivesse ocorrido nesta Comarca, bem como por 

serem as partes residentes e domiciliadas em outras jurisdições. Ademais, 

no respeitante, o Enunciado 89 do FONAJE, a permitir atuação de ofício: 

“ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ).” Assim, fica prejudicada a análise do pedido de tutela de 

urgência, e, por consequência, o exame do mérito. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 c.c. o 

Enunciado nº 89 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 
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processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as devidas baixas. 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. Publique-se. 

Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de servidores nesta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e 

OFÍCIO, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 08 de março de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89492 Nr: 2030-28.2016.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE FREITAS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE FREITAS MELO - 

OAB:1670/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Providências no sentido de ser autorizada a 

retificação da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 40 do 

Livro 02-R do Cartório de Paz e Notas de Rondolândia em 28/12/2015, para 

atendimento da nota devolutiva expedida pelo 1º Serviço Registral de 

Comodoro.

No curso do procedimento compareceu a interessada postulado pela 

desistência do feito.

Assim, considerando o pedido formulado pela parte, homologo a 

desistência e, por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

P. R. I., e transitando esta em julgado, arquive-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66766 Nr: 471-07.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincom Valace Pereira Procópio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:MT 3772, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 81 para determinar a penhora das quotas sociais da 

empresa Premiun Serviços de Informática LTDA, inscrita no CNPJ 

12.071.342/0001-81, NIRE 51201189005, até o valor do crédito em 

execução que é de R$ 4.038,10.

Tendo em vista o teor do artigo 861 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade 

simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 

(três) meses, para que a sociedade:

I - apresente balanço especial, na forma da lei;

II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito 

de preferência legal ou contratual;

III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

§ 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade 

poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de 

reservas, para manutenção em tesouraria.

Determino a intimação da empresa Premiun Serviços de Informática LTDA 

para que no prazo de 02 meses cumpra o disposto no artigo acima 

transcrito.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36315 Nr: 1012-45.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A

 Código 36315.

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 

2018, às 14h30min, conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo 

Penal.

Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e vítima, de acordo com o 

que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 Admilson Pena. Endereço: Rua Adelaide Gonzales, n. 17, bairro Cohab 

Senador Jonas Pinheiro, Cidade de Comodoro/MT.

2) Vítima a ser inquirida:

 Joilda Aparecida de Souza. Podendo ser localizada no restaurante da 

feira municipal de Comodoro/MT, fone (65) 99936-2634.

3) Testemunha:

 Marcio Rosa Lisboa. Podendo ser localizado na loja “Casa dos Retalhos” 

em frente à Rodoviária de Comodoro/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36909 Nr: 1608-29.2011.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA, ENIO KMECIK, ANGELA 

SOELI BIANCHI KMECIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95709 Nr: 4676-11.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYSA TAVARES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural 

por idade híbrida em favor autora Maysa Tavares Camargo, no valor de um 

salário mínimo mensal, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que implante o benefício previdenciário de aposentadoria por idade 

rural, nos termos do artigo 143 c/c artigo 48, §3º, da Lei 8.213/91. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar 

o estabelecimento do auxílio-doença, caso ainda não o tenha feito, nos 

termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 dias, sob pena de 

multa diária de R$ 150,00 em caso de descumprimentoCondeno o INSS a 

pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde o indeferimento do pedido administrativo, 

aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento 

de juros moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão 

mais atualizada por ocasião da execução do julgado.Condeno, ainda, o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ.Deixo de condenar o 

requerido em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.Deverá 

a autarquia previdenciária informar nos autos o cumprimento da 

condenação.Em atenção ao artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, 

deixo de remeter os autos a instância superior para reexame necessário, 

mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da 

condenação não engloba as prestações vincendas.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se o feito, com as baixas e cautelas 

estilares.Cumpra-se, expedindo o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33298 Nr: 1484-80.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS PÓVOAS JUNIOR, 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Vistos.

1 – Designo o dia 24 de Maio de 2018, às 13:30 horas, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se o advogado da parte requerente, via DJE, para que tenha 

ciência desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99374 Nr: 587-08.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o autor concordou com a correção monetária 

apresentada pela autarquia previdenciária em sua apelação, deixo de 

remeter o recurso ante a ausêcia de interesse.

 Certifique-se o transito em julgado da sentença.

Intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Após, nada mais requerido autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35373 Nr: 70-13.2011.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁRIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A, VANINA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:13756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26542 Nr: 669-54.2008.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DE FÁTIMA CAMERA DE VARGAS 

SCHREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO VACCARO SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 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 selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11149 Nr: 1242-68.2003.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE COMODORO, 

GILBERTO DOS SANTOS PÓVOAS JUNIOR, AIRTON LAZARO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILTON RODRIGUES DA 

CRUZ - OAB:5.027/MT, CARLOS ORLANDO DE ANDRADE KELM - 

OAB:67226/RS, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

Expeça-se alvará judicial para liberação dos valores para o exequente na 

conta informada às fls. 255.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62321 Nr: 371-86.2013.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MENGARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10661/MT, WASHINGTON 
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FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A, WASHINTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:MT/1807-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75467 Nr: 1359-39.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMODORO-PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Manifeste-se a fazenda em relação ao valor do benefício a ser pago à 

exequente.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74721 Nr: 1083-08.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FANK, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, 

IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN, 

MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29602 Nr: 601-70.2009.811.0046

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GPDS, MDFSDS, JSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDT, EDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Impulsiono o presente feito intimando a Dra. Gabriela Leite Heinsch, 

OAB/MT 12.845, para retirar nesta secretaria a certidão de honorários 

expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88454 Nr: 1651-87.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA IVONETE NERI FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira - OAB:

 Vistos.

Encerro a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentações de alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 3129 Nr: 148-56.2001.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL APARECIDO BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo solicitado pela parte para suspensão do 

feito até 29/12/2017, de modo que intimo a parte autora, via DJE, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74945 Nr: 1147-18.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença.

Verifica-se que houve penhora online, sendo que a executada não se 

manifestou nos autos.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em favor do 

exequente.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31522 Nr: 2647-32.2009.811.0046

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINA DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

Banco Finasa BMC S.A. propôs a presente ação em face de Adelina da 

Costa Silva.
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Devidamente intimada a parte autora a dar andamento no feito, 

permaneceu inerte, consoante certidão de fls. 71 (a numerar).

Decido.

Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1933 Nr: 8-90.1999.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. E. DE ALMEIDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

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

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

585,98 (Quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 108/113. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 585,98 (Quinhentos e oitenta e 

cinco reais e noventa e oito centavos), para recolhimento da guia de 

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

link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 301-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU FAVATO, TV PONTAL OSTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Tendo em vista que, via de regra, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia 

eletiva, ou seja, em que o paciente juntamente com o médico elege 

(escolhe) a melhor data para sua realização, intime-se o patrono da parte 

requerida para que em 10 dias comprove nos autos, por meio de detalhado 

relatório médico, que a cirurgia tenha sido realizada em caráter 

emergencial de forma que tenha impedido o douto advogado de peticionar 

previamente nos autos solicitando a suspensão do feito, antes da 

realização o referido procedimento médico.

 Decorrido o prazo e feita a juntada da manifestação do patrono da parte 

requerida, intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da 

petição retro e da sua complementação, caso seja juntada, no prazo de 10 

dias.

Após, autos conclusos.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 115-80.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO, PAULO SÉRGIO BARBIERO, ALAIR CARICIMI 

BARBIERO, ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE

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

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação constante na devolução de carta precatória 

de fls. 119-121, impulsiono o presente feito intimando a parte autora para 

retirar nesta secretaria as Cartas Precatórias expedidas no presente feito 

com o fim de promover a devida distribuição nos Juízos Deprecados, 

devendo ainda, no prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118242 Nr: 1261-49.2018.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença de processo da 2ª vara 

desta comarca, desta feita, declaro a INCOMPETÊNCIA deste juízo (1ª 

Vara) para determinar a remessa do feito para a 2ª vara.

P. I. C.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67612 Nr: 1187-34.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ XAVIER SILVA, JOSE XAVIER DA SILVA 

FILHO, AROLDO FERNANDES DA LUZ, DIEGO ANDRESSO MARCATI, 

NILTON CESAR DOS SANTOS, SERGIO LUIZ BASSO, LUIZ CARLOS 

JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILTON CESAR DOS SANTOS, Cpf: 

83642080987, Rg: 5644194-8, Filiação: Messias Josefina dos Santos e 

Orman Daniel dos Santos, data de nascimento: 08/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Iporã-PR, convivente, enfermeiro, Telefone (65) 8110-0525 e 

atualmente em local incerto e não sabido SERGIO LUIZ BASSO, Cpf: 

23897341972, Rg: 16088250, Filiação: Izaura Eschezar Basso e Ernesto 

Basso, data de nascimento: 15/11/1957, brasileiro(a), natural de Tupã-SP, 

divorciado(a), reciclador, Telefone (41) 9748-9619. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE ofereceu 

denúncia em face de:a) JOSÉ XAVIER SILVA e JOSÉ XAVIER SILVA 

FILHO – Alcunha “Xavier”, como incursos nas sanções do artigo 345, 

caput, c.c. o artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal (1º Fato), em 

concurso de agentes (art. 29. CP);b) JOSÉ XAVIER SILVA e JOSÉ XAVIER 

SILVA FILHO – Alcunha “Xavier”, AROLDO FERNANDES DA LUZ e LUIS 

CARLOS JESUS SILVA, como incurso nas sanções do artigo 307, caput, 

do Código Penal (2º Fato), em concurso de agentes (art. 29. CP);c) JOSÉ 

XAVIER SILVA FILHO – Alcunha “Xavier”, como incursos nas sanções do 

artigo 21, caput, do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (3º Fato);d) JOSÉ XAVIER 

SILVA, JOSÉ XAVIER SILVA FILHO – Alcunha “Xavier”, AROLDO 

FERNANDES DA LUZ, LUIS CARLOS JESUS SILVA, SERGIO LUIZ BASSO, 
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DIEGO ANDRESSO MARCARTI e NILTON CESAR DOS SANTOS como 

incurso nas sanções do artigo 146, § 1º caput, do Código Penal (4º Fato), 

em concurso de agentes (art. 29. CP); ee) SERGIO LUIZ BASSO, DIEGO 

ANDRESSO MARCARTI e NILTON CESAR DOS SANTOS como incurso nas 

sanções do artigo 328, caput, do Código Penal (5º Fato), em concurso de 

agentes (art. 29. CP);f) JOSÉ XAVIER SILVA FILHO – Alcunha “Xavier” e 

LUIS CARLOS JESUS SILVA como incursos nas sanções do artigo 4º, 

alínea “h”§, da Lei Federal n.º 4.898/1965, em concurso de agentes (art. 

29. CP).Todos os delitos acima mencionados incidirão na regra do 

concurso material de infrações (art. 69, do CP).

Despacho: Vistos.Acolho o parecer Ministerial, e determino a citação por 

edital dos réus SERGIO LUIZ BASSO e NILTON CESAR DOS SANTOS, com 

prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. 

Caso os réus não compareçam nos autos sejam os autos desmembrados 

em relação aos mesmos e, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional.Defiro o pedido de substituição de testemunhas 

constante às fls. 351.Expeça-se nova carta precatória com a finalidade de 

citar os denunciados JOSÉ XAVIER SILVA e JOSÉ XAVIER DA SILVA 

FILHO.Expeça-se, novamente, oficio solicitando informações acerca da 

carta precatória encaminhada para a Comarca de Curitiba/PR, vez que as 

informações prestadas às fls. 350 são inconclusivas.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reginaldo Furtado do 

Nascimento , digitei.

Comodoro, 02 de março de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118125 Nr: 1225-07.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ONDACIR ANTONIO BOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14435-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que realize o recolhimento das custas no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9072 Nr: 18-95.2003.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINHÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, MARIA CLAUDENIR PINHEIRO, ARILDO BORDINHÃO, 

JADSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - OAB:MT 

- 7301-A, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O, VICTOR HENRIQUE 

RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a Advogada da parte 

executada, Drª ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA, OAB/MT 

17408/O, para que proceda a devolução dos respectivos autos, Código: 

9072; nº 18-95.2003.811.0046; haja vista estarem em posse da Drª desde 

a data 12/12/2017, conforme consta em nosso Sistema Apolo. Outrossim, 

cabe-me informar o conteúdo da CNGC/MT:

Seção 10 – Cobrança de Autos:

Art. 431. O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução

 de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de 

intimação pela

 imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para 

devolução no

 prazo 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[...]

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60542 Nr: 2323-37.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Tendo em vista a designação de audiência para a data de 31 de maio de 

2018, às 15h15min, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar 

a defesa do requerido.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33856 Nr: 1414-74.2010.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULINO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50703 Nr: 2551-23.2012.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58348 Nr: 2329-84.2014.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VILMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51745 Nr: 320-86.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 CERTIFICO QUE, nesta data, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar os advogados das partes via DJE para, no prazo de 

10(dez)dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como, requerer o que entender de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55327 Nr: 3731-40.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, nesta data, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte Requerente via DJE para, no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como, requerer o que entender de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55319 Nr: 3723-63.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DANTAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, nesta data, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar os advogados da parte Requerente via DJE para, no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como, requerer o que entender de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68092 Nr: 11232-74.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11232-74.2015.811.0010

Código 68092

 VISTOS ETC,

Defiro pedido formulado pelo autor à ref. 36.

Findo o prazo, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46635 Nr: 1673-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 142453 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/04/2018 às 16h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72943 Nr: 12805-50.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINO MARCOS ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12805-50.2015.811.0010

Código 72943

VISTOS ETC,

Defiro o pedido formulado à ref. 54.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo período de 180 (cento e 

oitenta) dias, sem baixa na distribuição (art. 40, §4°, da Lei de Execução 

Fiscal - Lei 6830/80).

Escoado prazo de suspensão, intime-se o exequente pessoalmente, com 

vista dos autos para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o 

que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 72055 Nr: 12568-16.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSÉ SCATOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos em correição.

Redesigno a audiência para dia 21/03/2018 às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 100099 Nr: 6195-95.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público.

Designo a audiência admonitória para o dia 21/03/2018, às 15h10min.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada 

acompanhado de advogado, caso informe não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, nomeio, desde já, o Defensor Público 

atuante nesta comarca, para representá-lo em juízo.

Intime-se o Defensor Público.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010340-97.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIBEIRO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado e deferido, posto isto 

nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimar 

parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEDER MAYK PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000844-27.2017.8.11.0010 REQUERENTE: HEDER MAYK PEREIRA 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

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

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o 

momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de 

justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no 

primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Assim, 

somente na hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se 

for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a 

possibilidade de incidência da Lei 1060/50. MÉRITO Registro, inicialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que 

o presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

pois não tem nenhuma pendência com a requerida. No documento 

acostado nos autos ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Insta ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em 

cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior 

registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por 

danos morais. Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação. Ademais, de acordo com o recente 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 

2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado 

em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações 

provenientes dos órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA). Importa consignar que a parte Reclamante possui 

outra anotação junto ao SPC/SERASA de empresa diversa da Reclamada, 

no entanto, é superveniente à discutida na presente reclamação. Assim, 

não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do 

CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95 julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, para;1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 

2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Oficie-se o SCPC/Serasa determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem custas e honorários (art. 54 e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 375 de 568



55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, 

na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as 

cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE JESUS CARDOSO (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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000730-88.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

JESUS CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Sem relatório (art. 

38, in fine da Lei nº 9.099/95). 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. Nos termos do art. 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Segundo o Enunciado nº 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”, sendo o caso de homologar-se o pleito. Pelo exposto, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. 

Submeto a 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. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO OLIVEIRA MASCARENHAS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 12131984

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SOCORRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000787-09.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ELAINE CRISTINA SOCORRO 

DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 

38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. Da revelia. A parte Reclamada 

fora devidamente citada, todavia, deixou de comparecer ao ato, tampouco 

justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, decreto a revelia da parte ré. Entretanto, a revelia 

faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se 

trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em 

procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se tem fundamento o 

direito pleiteado pela parte autora. Passo ao julgamento da lide. O 

Reclamante nega a dívida que lhe fora imputada pela Reclamada, e, sendo 

ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da 

Reclamada a comprovação de que houve o formal e regular entabulação 

do negócio jurídico que deu ensejo à respectiva negativação de seus 

dados no cadastro de proteção ao crédito, nos exatos moldes do artigo 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, não há prova nos 

autos de que a parte Reclamante tenha de fato firmado qualquer relação 

negocial com a Reclamada que pudesse dar ensejo a cobrança do débito. 

Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados do Reclamante 

indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. Ante o exposto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, e 330, I, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 6º e 20 da 

Lei 9.099/99, decreto a revelia da parte ré, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, o pedido para: a) em razão da revelia, determinar oficie-se 

aos órgãos de proteção ao crédito constantes no extrato de restrição 

acostado aos autos, para efetivação da baixa dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais, fixando o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de responsabilidade; b) declarar inexistente o débito levado a efeito 

descrito na exordial; e, c) condenar a Reclamada em danos morais, no 

valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% a contar da citação, 

mais correção monetária pelo INPC a contar desta data. Sem custas e 

honorários (Art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS SOARES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000836-50.2017.8.11.0010 REQUERENTE: OSEIAS SOARES CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Sem relatório (art. 38, in fine da Lei nº 

9.099/95). 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. 

Nos termos do art. 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Segundo o 

Enunciado nº 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”, 

sendo o caso de homologar-se o pleito. Pelo exposto, para que produza 

os seus efeitos jurídicos e legais, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Submeto a 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000687-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO DONIZETTI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000687-54.2017.8.11.0010 REQUERENTE: SEBASTIAO DONIZETTI DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fundados na 

omissão e contradição ocorrida na sentença, no que se refere ao 

julgamento da demanda. Em que pese as considerações da embargante, 

não prosperaram os embargos, tendo em vista que foram apreciadas 

todas as questões jurídicas suscitadas pelas partes, inexistindo qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão no julgamento. E, dessa forma, 

ausentes, portanto, as hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I e II, do 

CPC. A pretensão da embargante é rever a matéria já decidida e 

enfrentada na sentença. Impossibilidade de reapreciação da matéria 

julgada, por meio de embargos declaratórios. Ora, a não concordância 

com a decisão, não significa que essa seja omissa ou contraditória, não 

se prestando os embargos como meio de novo julgamento. Apresentadas 

as razões necessárias à solução da controvérsia mostra-se inoportuno a 

apresentação de embargos para fins de prequestionamento, já que não é 

imposto ao julgador se manifestar quanto a todos os artigos citados. 

Inclusive, o prequestionamento não está entre as hipóteses de cabimento 

do presente recurso. Assim decidiu o STJ: “Mesmos nos embargos de 

declaração com o fim de prequestionamento, devem se observar as lindes 

do art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por 

construção pretoriana, integrativa a hipótese de erro material). Esse 

recurso não é meio hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma, 

Resp. 13.843-0-SP, Edcl, rel. Ministro Demócrito Reinaldo). Desse modo, 

não há que se falar em omissão, quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do CPC, c.c. art. 38, da Lei nº 9.099/95. Ante o 

exposto, conheço dos Embargos, e os JULGO IMPROCEDENTES, com 

fulcro no artigo 48 da Lei nº 9.099/95 c/c 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO)

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES 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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000929-13.2017.8.11.0010 REQUERENTE: WANDERLEY BATISTA 

FERREIRA REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não é na 

sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual 

pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 

Assim, somente na hipótese de interposição de recurso inominado, 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e 

abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. MÉRITO O caso se 

refere à reclamação com pedido de Pleiteia a parte reclamante declaração 

de inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, pois não tem nenhuma pendência com a requerida, visando a 

parte Reclamante ser compensada pela falha na prestação do serviço da 

Reclamada. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos, restou incontroversa a situação 

narrada na exordial pela parte Reclamante, haja vista que a Reclamada 

apresentou apenas uma contestação genérica, não impugnando 

especificadamente os fatos aduzidos pela autora, e tampouco o protocolo 

colacionado na exordial. Preconiza o artigo 373, II do CPC, que incumbe à 

parte Reclamada corroborar aos autos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Autor. Conforme documento juntado nos autos, 

verifica-se que a Reclamada é confessa quanto a falha na prestação do 

serviço. No caso, trata-se de relação de consumo lato sensu, ficando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito. 

Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso independentemente do grau de 

culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma 

conduta injusta. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como 

deverá ocorrer no presente caso. Logo, não tendo a Reclamada 

comprovado que o serviço foi prestado corretamente, ônus do qual lhes 

competia, tornam-se verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos 

exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Contudo, não há prova nos autos de que a parte Reclamante tenha de fato 

contraído a dívida com a Reclamada que pudesse dar ensejo a cobrança 

do débito e a respectiva negativação. Quanto ao dano moral, tenho que a 

Reclamada encaminhou os dados da parte Reclamante indevidamente aos 

anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, 

qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de 

forma injusta. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar existência dos 

débitos , e b) condenar a Reclamada em danos morais, ao pagamento da 

quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil c/c o 

art. 161 do CTN), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, no termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo necessário as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEDER MAYK PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000843-42.2017.8.11.0010 REQUERENTE: HEDER MAYK PEREIRA 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e 

decido. Noticia a parte reclamante que seus dados foram indevidamente 

incluídos nos órgãos de restrições de crédito em decorrência de débitos 

que desconhece. A Reclamada apresentou contestação, aduzindo, em 

apertada síntese que não praticou nenhuma conduta ilícita que pudesse 

ensejar a reparação por danos, pois a cobrança é devida, vez que 

trata-se cessão de direitos creditórios aos débitos que o Reclamante 

possuía com o BANCO SANTANDER. É incontroverso que a inscrição em 

cadastro restritivo de crédito levada a efeito pela empresa ré (cessionária 

de crédito) não resulta de relação negocial entretida pelos litigantes. 

Contudo, a prova documental(ID 11797007) encartada nos autos 

comprova suficientemente a existência do contrato e a origem da dívida 

contraída pela demandante com o cedente do crédito. Resta incontroverso 

que a autora contraiu dívida com o BANCO SANTANDER e essa instituição 

financeira cedeu à empresa ré (que se dedica à prestação de serviços de 

cobrança) o direito de cobrá-la. Portanto, diferentemente do alegado pela 

parte autora, ficou comprovada a existência da dívida que gerou a 

inscrição no rol de inadimplentes, não se podendo falar em inexistência de 

débito. No que respeita à notificação exigida pelo art. 290 do Código Civil, 

modo igual, não flagro nenhuma mácula no proceder da demandada. Ante 

o exposto, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedente o pedido na exordial. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, e 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001152-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001152-63.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOSE NANDSON DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sustenta 

a parte requerente que seu nome está inserido nas entidades de proteção 

ao crédito por débito que desconhece. O requerido contesta, alegando 

ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. O documento apresentado na peça contestatória apresenta 

assinatura visivelmente discrepante em relação a assinatura do 

requerente levando em consideração os documentos apresentados na 

peça vestibular e ata de audiência de conciliação. No caso, aplica-se a 

experiência comum, prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, não havendo 

necessidade, portanto, de realização de perícia grafotécnica. Infere-se, 

destarte, que ocorreu a utilização indevida dos documentos pessoais do 

reclamante para a referida contratação. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta do reclamado 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral. Ademais, o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 4.000,00. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para;1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Oficie-se o SCPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da 

parte Reclamante daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga. Visto, e 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. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MINCHAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001078-09.2017.8.11.0010 REQUERENTE: LEANDRO MINCHAO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO Pleiteia a parte reclamante indenização por danos 

morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a uma divida que não reconhece. 

O requerido contesta, informando que o débito ensejador da negativação, 

é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. A 

reclamada carreou aos autos cópia de documento com a assinatura da 

parte requerente (ID 11665949), documento este que ensejou a 

negativação. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma 

aposta nos documentos apresentados guardam grafia semelhante com 

aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados ao conjunto probatório 

produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre 

os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 
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reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 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. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,julgo 

IMPROCEDENTE. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga. Visto, e 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. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-07.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000813-07.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ELISANDRA SOARES BORGES 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

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

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. No documento acostado nos autos ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A parte 

requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00. Ante o exposto, com fulcro 

no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95 julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para;1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação e; 3)confirmar a medida liminar 

anteriormente concedida nos autos Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, e 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000899-75.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE MENDES 

DOS SANTOS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. 

Noticia a parte reclamante que seus dados foram indevidamente incluídos 

nos órgãos de restrições de crédito em decorrência de débitos que 

desconhece. A Reclamada apresentou contestação, aduzindo, em 

apertada síntese que não praticou nenhuma conduta ilícita que pudesse 

ensejar a reparação por danos, pois a cobrança é devida, vez que 

trata-se cessão de direitos creditórios aos débitos que o Reclamante 

possuía com o CAIXA ECONOMICA FEDERAL. É incontroverso que a 

inscrição em cadastro restritivo de crédito levada a efeito pela empresa ré 

(cessionária de crédito) não resulta de relação negocial entretida pelos 

litigantes. Contudo, a prova documental encartada nos autos comprova 

suficientemente a existência do contrato e a origem da dívida contraída 

pela demandante com o cedente do crédito. Resta incontroverso que a 

autora contraiu dívida com CAIXA ECONOMICA FEDERAL e essa 

instituição financeira cedeu à empresa ré (que se dedica à prestação de 

serviços de cobrança) o direito de cobrá-la. Portanto, diferentemente do 

alegado pela parte autora, ficou comprovada a existência da dívida que 

gerou a inscrição no rol de inadimplentes, não se podendo falar em 

inexistência de débito. No que respeita à notificação exigida pelo art. 290 

do Código Civil, modo igual, não flagro nenhuma mácula no proceder da 

demandada. Ante o exposto, com amparo no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente o pedido na exordial. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, e 

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. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)
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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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000803-60.2017.8.11.0010 REQUERENTE: LOURIVAL RODRIGUES 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

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

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção 

do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débitos com a Reclamada. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva que pudesse legitimar a 

existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada logrado 

êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da Reclamante, cabia à parte reclamada 

comprovar a regularidade dos débitos, a existência da relação jurídica 

entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, ou o 

áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call Center”, ônus 

do qual não se desincumbiu. Portanto, não trouxe a ré prova que 

evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da 

qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No entanto, 

não obstante se reconheça a conduta negligente por parte da Reclamada, 

consistente na falha na prestação dos serviços, no caso dos autos, 

inexistem danos morais suportados por parte da Requerente, na medida 

em que há outros apontamentos restritivos de crédito, ao discutido na 

presente reclamação. Assim, a existência de outro registro desabonatório 

em nome da Requerente, leva a crer que mesmo na hipótese de o seu 

nome ter sido inscrito de forma ilegal por parte da Requerida, continuaria 

ela maculada nos cadastros de inadimplentes, sendo forçoso concluir que 

a conduta da Reclamada não gerou danos passíveis de serem 

indenizáveis, vez que trata-se de devedor contumaz, restando, portanto, 

ausente o nexo de causalidade. Destarte, a pretensão da parte Autora 

merece prosperar tão-somente no que se refere à declaração de 

inexistência dos débitos discutidos nos autos, na medida em que não 

sofreu abalo de crédito, diante de outros apontamentos em seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do 

CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95 julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para tão somente declarar a inexistência do débito. Oficie-se 

o SCPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga. Visto, e 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. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-33.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR APARECIDO DE SOUZA (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:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000323-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12119009, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGINALDO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000513-45.2017.8.11.0010 REQUERENTE: SERGINALDO BATISTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - 

ME, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 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. 

PRELIMINAR Da REVELIA. A parte Reclamada fora devidamente citada, 

todavia, deixou de comparecer ao ato, tampouco justificou sua ausência 

no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

decreto a revelia da parte ré. Entretanto, a revelia faz presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito 

disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, 

pois deve o Juiz verificar se tem fundamento o direito pleiteado pela parte 

autora. ILEGITIMIDADE PASSIVA Alega a reclamada (CONFEDERACAO 

NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS) que é parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da demanda, uma vez que é responsabilidade da instituição 

financeira responsável qualquer operação realizada. Com razão a 

reclamada, pois é não responsável pelo lançamento dos valores 

repassados por seus credenciados, no caso, ora Reclamada, de tal sorte 

há como eximi-la de sua responsabilidade. Portanto, acolho a preliminar. 

Passo ao julgamento da lide. O Reclamante nega a dívida que lhe fora 

imputada pela primeira Reclamada, e, sendo ela parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da Reclamada a 

comprovação de que houve o formal e regular entabulação do negócio 

jurídico que deu ensejo à respectiva negativação de seus dados no 

cadastro de proteção ao crédito, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Contudo, não há prova nos autos de 

que a parte Reclamante tenha de fato firmado qualquer relação negocial 

com a Reclamada que pudesse dar ensejo a cobrança do débito. Desta 

forma, tenho que a primeira Reclamada encaminhou os dados do 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 
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por eventuais danos experimentados de forma injusta. Ante o exposto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º e 20 da Lei 

9.099/99, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido para: a) declarar 

inexistente o débito levado a efeito descrito na exordial; e, c) condenar a 

Reclamada (Adão Dos Santos - Colchoes Evolution – ME, COLCHÕES 

EVOLUTION) em danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com 

juros de 1% a contar da citação, mais correção monetária pelo INPC a 

contar desta data. d) acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

Reclamada (CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS) 

excluindo do polo passivo da demanda. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto o projeto de sentença a 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000930-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FABIANO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Companhia Energetica do Ceara (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000930-95.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ANTONIO FABIANO DE 

FRANCA REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Fundamento e decido. Mérito No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O caso se refere a 

reclamação com declaração de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais formulados pela Reclamante, visando ver-se compensada 

pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a negativação do 

seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por dívida que não 

possui. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da 

inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja 

vista a alegação de que não possui débito pendente com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SERASA. A Reclamante nega a dívida que lhe fora imputada pela 

Reclamada, e, sendo a parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, recai sobre a Reclamada o ônus da comprovação acerca da 

legalidade dos débitos que deram ensejo à respectiva negativação de 

dados no cadastro de proteção ao crédito, nos exatos moldes do artigo 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao débito 

discutido na presente Reclamação, verifico ser a parte Reclamante parte 

ilegítima para tanto. Isto porque define-se a responsabilidade do 

consumidor de energia em face da cobrança do serviço fornecido e 

eventualmente não pago a partir do contrato ou do cadastro com a 

concessionária, sendo responsável pelo pagamento das faturas aquele 

que constar como usuário. No que tange a responsabilidade e a 

possibilidade de transferência da unidade Consumidora, impede tecermos 

algumas considerações. O contrato de fornecimento de energia elétrica é 

do tipo intuitu personae, ou seja, é um contrato pessoal, sendo estranha à 

concessionária a relação jurídica consolidada em contrato com terceiros. 

A lei não estipula ser o fornecimento de energia obrigação real, possuindo 

caráter exclusivamente pessoal. A energia é fornecida para que pessoas 

a utilizem e por isso não têm relação direta com o bem, mas com os 

usuários, assim é porque o fornecimento se dá mediante contrato e a 

existência ou inexistência de direito real subjacente é indiferente à 

obrigação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AMPLA. NEGATIVA DE 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 

SOB O ARGUMENTO DE QUE O AUTOR DEVERIA QUITAR DÍVIDA DE 

ANTIGO PROPRIETÁRIO. CONDUTA ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE 

NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS. Cinge-se a demanda quanto a 

possibilidade de negativa de transferência de titularidade da conta de 

energia elétrica em decorrência de débitos pretéritos de terceira pessoa, 

então titular do serviço. A natureza jurídica da remuneração pelo serviço 

de energia elétrica fornecida por concessionária de serviço público é de 

tarifa ou preço público e constitui obrigação de natureza pessoal, e não 

propter rem. É vinculada ao efetivo uso do serviço. No caso em questão o 

autor, mediante contrato de locação, comprovou que alugou o imóvel em 

06/05/2015 de modo que eventuais débitos anteriores à data jamais 

poderiam ser a ele imputados. Demais, a ré não nega que quando o autor 

solicitou o restabelecimento de energia, teve seu pedido negado sob o 

argumento de que existiam débitos referentes a unidade consumidora bem 

como não teria o autor apresentado toda a documentação necessária. É 

inequívoca, portanto, a conduta abusiva da ré, que agiu de forma contrária 

ao estipulado a Resolução nº 456/00, art. 4º § 2º: "A concessionária não 

poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de 

débito pendente em nome de terceiros." Afigura-se a responsabilidade civil 

objetiva da ré por evidente falha na prestação de serviço, fundada no art. 

14 do CDC. O dano moral decorre in re ipsa, isto é da própria gravidade do 

ato lesivo. O valor da reparação originalmente fixado em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), não merece reparo, uma vez que se mostra adequado e 

suficiente para reparar o dano extrapatrimonial sofrido pelo autor. 

RECURSO QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RJ - APL: 

00077134520158190212 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL NITEROI 

2 VARA CIVEL, Relator: DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 

18/01/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 21/01/2016) Portanto, caracterizada está a responsabilidade 

civil objetiva da ré por evidente falha na prestação de serviço, fundada no 

art. 14, caput da Lei nº 8.078/90. O dano moral decorre in re ipsa, isto é da 

própria gravidade do ato lesivo. Desta forma, tenho que a Reclamada 

encaminhou os dados do Reclamante indevidamente aos anais de 

proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, 

a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma 

injusta. Ante o exposto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido para: a) tornar 

definitiva a tutela antecipada deferida no b) declarar inexistente o débito 

levado a efeito descrito na exordial; e c) condenar a Reclamada a pagar o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção 

monetária (INPC) a partir do arbitramento. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000996-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIKAEL RAMALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000996-75.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOSE MIKAEL RAMALHO 
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ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais formulada pela parte Reclamante, visando 

ver-se compensada pela falha na prestação de serviços da parte 

Reclamada ante a cobrança indevida de valores e consequente 

negativação. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome junto ao SCPC atestando que não possui débitos 

com a Reclamada. Em defesa a Reclamada argumenta que os débitos são 

regulares e decorrentes do fornecimento de energia elétrica à Unidade 

Consumidora, sob titularidade da Reclamante. Da análise dos autos 

verifico que não assiste razão a parte reclamante, uma vez que, apesar 

de afirmar que não possui débitos com a reclamada, não comprova a sua 

regularidade/adimplência perante o contrato reconhecidamente havido 

entre as partes. Em que se pese a existência de relação de consumo, 

cabe consignar que a inversão do ônus da prova não é absoluta, pois, 

para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não ocorre no presente caso, mormente ante à impossibilidade da 

Ré em apresentar provas de conteúdo negativo, que por sua natureza são 

insuscetíveis de transferência. Portanto, forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Impende registrar ainda que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito e não à Reclamada, o dever de notificar 

previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da 

Súmula 359, do STJ. Em relação ao pedido contraposto, entendo-o 

improcedente. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta: a) 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001124-95.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ROSILENE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA Rejeito a preliminar de incompetência 

de juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, 

posto que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. MÉRITO O caso se refere à Reclamação com 

pedido de indenização por danos materiais e morais formulada pela 

Reclamante, visando ser compensada pela falha na prestação do serviço 

da Reclamada, ante a oscilação de energia elétrica acarretando a queima 

de um refrigerador. A Reclamada apresentou contestação, arguindo que 

não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto dano 

experimentado e a suposta oscilação de energia por não constar em seus 

sistemas que tal fato tenha ocorrido. Da análise dos autos verifico que 

assiste razão à parte Reclamante, primeiro porque trouxe a parte autora 

protocolo de reclamação, assim como laudo técnico, demonstrando que o 

ocasionou a queima do equipamento eletrônico foi a oscilação de energia. 

Verifico que a Reclamada não logrou êxito em apresentar fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito da parte autora, nos termos do 

artigo 373, II do CPC. Poderia a Reclamada, já que possui condições e 

meios técnicos para isso, ter apresentado outro laudo a fim de confrontar 

o apresentado pela Reclamante, entretanto assim não o fez. Sendo assim, 

restando comprovado pelo consumidor o nexo de causalidade entre o fato 

e o dano e, não produzindo a concessionária prova hábil a afastá-lo, 

configurada a falha na prestação de serviços. E, sendo a 

responsabilidade da concessionária objetiva, impõe-se a esta o dever de 

indenizar os danos materiais devidamente comprovados. Quanto ao 

pedido de indenização por dano material, entendo que este merece 

acolhimento, devendo a reclamada pagar a parte autora o valor de R$ 

1.498,90 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), 

conforme recibo acostado na exordial. Quanto ao pedido de dano moral, 

restando, pois, comprovado o dano, o defeito no serviço de fornecimento 

de energia elétrica e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a 

conduta da Reclamada, a qual é prestadora do serviço de energia elétrica, 

configurado está o dever de indenizar moralmente. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para condenar a Reclamada a: a) pagar a parte Reclamante o valor 

de R$ 1.498,90 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa 

centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês 

e correção monetária (INPC) a partir da citação, e b) pagar a parte 

Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por dano moral, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto 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. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA SAMPAIO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001048-71.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA SAMPAIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fundados na 

omissão e contradição ocorrida na sentença, no que se refere ao 

julgamento da demanda. Em que pese as considerações da embargante, 

não prosperaram os embargos, tendo em vista que foram apreciadas 

todas as questões jurídicas suscitadas pelas partes, inexistindo qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão no julgamento. E, dessa forma, 

ausentes, portanto, as hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I e II, do 

CPC. Ora, a não concordância com a decisão, não significa que essa seja 

omissa ou contraditória, não se prestando os embargos como meio de 

novo julgamento. Apresentadas as razões necessárias à solução da 

controvérsia mostra-se inoportuno a apresentação de embargos para fins 

de prequestionamento, já que não é imposto ao julgador se manifestar 

quanto a todos os artigos citados. Inclusive, o prequestionamento não está 

entre as hipóteses de cabimento do presente recurso. Ante o exposto, 

conheço dos Embargos, e os JULGO IMPROCEDENTES, com fulcro no 
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artigo 48 da Lei nº 9.099/95 c/c 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DE SOUZA SANTOS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001047-86.2017.8.11.0010 REQUERENTE: VERONICE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

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

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. No documento acostado nos autos ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A parte 

requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00.(oito mil reais) Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para;1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Oficie-se o 

SCPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000781-02.2017.8.11.0010 REQUERENTE: LIDIA FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Sem relatório (art. 38, in fine da Lei nº 9.099/95). 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. A parte Reclamante requereu a 

desistência da presente reclamação, conforme petição juntada nos autos. 

Nos termos dispostos no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga Visto, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo necessário as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA ELIS PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000728-21.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CELINA ELIS PIO REQUERIDO: 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. 

Sem relatório (art. 38, in fine da Lei nº 9.099/95). 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. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 
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conforme se observa no termo digitalizado nos autos. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte Reclamante: a) 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; e, b) em multa de 2% sobe o valor da 

causa, em favor do Estado, consoante artigo 334, § 8º do CPC. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliador 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. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA QUADRAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000742-05.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ELIZANGELA QUADRAS DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Sem relatório (art. 38, in 

fine da Lei nº 9.099/95). 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. A parte Promovente, embora devidamente intimada para a 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, conforme se observa no termo 

digitalizado nos autos. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 

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 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante: a) 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; e, b) em 

multa de 2% sobe o valor da causa, em favor do Estado, consoante artigo 

334, § 8º do CPC. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane 

Auxiliador 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA FREITAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR SENA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000830-43.2017.8.11.0010 REQUERENTE: FRANCIMAR SENA MESQUITA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto, e etc. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 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. 

PRELIMINAR DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de conexão, uma 

vez que no caso dos autos, se tratam de contratos diversos, não havendo 

a mesma causa de pedir (negativação e valor). INTERESSE DE AGIR A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade dele para resolver 

a situação conflituosa. Ademais, o ato questionado persiste no tempo, 

legitimando a autora e fazendo surgir o seu interesse de agir. Portanto, 

rejeito a preliminar. MÉRITO A parte Reclamante alega não possuir débito 

algum com a Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou 

a anotação junto ao SPC/SERASA. Diante da negativa de débitos e 

evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A 

reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente o contrato entre as partes que deu a origem do débito que 

gerou a negativação. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus 

probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir 

pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo 

das meras alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo 

que não alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que 

a anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Importa consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 
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dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência dos débitos negativados pela Reclamada e b) condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA FREITAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 11:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 11:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-28.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR SENA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000831-28.2017.8.11.0010 REQUERENTE: FRANCIMAR SENA MESQUITA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 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. 

PRELIMINAR DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de conexão, uma 

vez que no caso dos autos, se tratam de contratos diversos, não havendo 

a mesma causa de pedir (negativação e valor). INTERESSE DE AGIR A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade dele para resolver 

a situação conflituosa. Ademais, o ato questionado persiste no tempo, 

legitimando a autora e fazendo surgir o seu interesse de agir. Portanto, 

rejeito a preliminar. MÉRITO A parte Reclamante alega não possuir débito 

algum com a Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou 

a anotação junto ao SPC/SERASA. Diante da negativa de débitos e 

evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A 

reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente o contrato entre as partes que deu a origem do débito que 

gerou a negativação. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus 

probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir 

pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo 

das meras alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo 

que não alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 
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Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que 

a anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Importa consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência dos débitos negativados pela Reclamada e b) condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONI BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000793-16.2017.8.11.0010 REQUERENTE: RONI BRITO DOS SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensado o relatório. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de 

Reclamação visando a declaração de inexistência de débito, indenização 

por danos morais e tutela antecipada. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva 

da Requerida. De início acato a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela segunda Reclamada (FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL), tendo em vista que a 

anotação efetuada em nome da parte autora foi realizada diante da 

informação recebida da instituição credora, da Reclamada (FIDIC IPANEMA 

III), sendo desta a responsabilidade pelas informações prestadas. Ante o 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva das Reclamadas e, com 

amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA, 

sem resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o projeto de sentença a 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 11:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001151-78.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001151-78.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOSE NANDSON DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 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. Ficou demonstrado pela 

Reclamante que adquiriu passagens aéreas da companhia reclamada, 

todavia, sem qualquer justificativa plausível o voo contratado foi 

cancelado, tendo o Autor sido realocada em novo voo, em São Paulo 

(GRU), de onde saiu às 17h00min, destino à Brasília às 18h40min, 

chegando em Cuiabá somente as 00h00min sem qualquer assistência, ou 

seja, com mais de 04 (quatro) horas de atraso. Não há se olvidar que 

qualquer modificação seja do horário de partida e chegada, impõe sérios 

transtornos ao passageiro. No caso, restou 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, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente 

a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à Reclamante. Importante 

esclarecer, que é obrigação da empresa aérea prestar serviço adequado, 

eficiente e seguro frente a uma situação excepcional, fornecendo ao 

consumidor todas as atenções necessárias e informações com 
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antecedência, viabilizando ao mesmo a adoção de medidas alternativas 

para evitar eventuais prejuízos. Mormente, ao contrário do esperado, a 

parte ré não logrou êxito em comprovar que efetivamente tomou os 

cuidados cabíveis diante do caso, ônus que lhe incumbia face à inversão 

do ônus da prova, conforme a inteligência do artigo 6º do CDC. 

Destaca-se, que o contrato de transporte não é e não pode ser 

considerado um contrato de risco. A companhia aérea, ao vender uma 

passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, 

no dia e hora avençados, de tal modo que eventuais problemas 

enfrentados pela companhia são de sua exclusiva responsabilidade e 

absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que 

voos sejam cancelados, alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da 

companhia aérea, risco esse, aliás, inerente ao seu ramo de atividade, 

como já ressaltado anteriormente. Neste sentido: TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. Responsabilidade objetiva 

do transportador aéreo. Excludente não verificada. Atraso de cerca de 14 

horas no voo contratado. Danos morais. Quantum mantido. Juros de 1% 

ao mês desde a citação e correção monetária desde quando fixado o 

montante indenizatório. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70053569182, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 19/03/2014) Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da empresa Reclamada, deve esta 

ser condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos sofridos, 

decorrente desse atraso, que resultou em desconforto, aflição, indignação 

e outros transtornos. Já 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. 

Imperioso mencionar ainda que, além do suposto problema meteorológico, 

restou devidamente comprovado que a aeronave apresentou problemas 

técnicos, conforme se depreende da “Carta de Atraso do Voo” inserta na 

movimentação nº 1.5, o que corrobora a falha na prestação dos serviços 

da Reclamada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir 

da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data. 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000969-92.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

DOS ANJOS REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Visto, etc Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

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 A parte Reclamante alega não 

possuir débito algum com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Diante da negativa 

de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos 

do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o 

fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que 

comprovasse minimamente o contrato entre as partes que deu a origem do 

débito que gerou a negativação. Se se veicula fato negativo, a 

incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo 

pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, 

deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e 

não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi 

non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta 

ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Importa consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência dos débitos negativados pela Reclamada e b) condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-60.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010422-60.2015.8.11.0010 REQUERENTE: SEBASTIAO HENRIQUE 

PEREIRA JUSTINO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Intime-se 

a parte devedora para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento 

da condenação, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-48.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEICE BENTO RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0015599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da intime-se a parte reclamada para no prazo de 15 dias pagar o débito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALESSANDRO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE GOES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 11:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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Certifico e dou fé que os embargos à execução de id n. 12145876 foram 

interpostos fora do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos à execução de id n. 

12145876 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-65.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000359-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: 

QUATROCENTOS E QUATRO QD 128, 57, SETOR IV, TIJUCAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78088-413 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 11:40 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMOLEZI 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 os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: 

QUATROCENTOS E QUATRO QD 128, 57, SETOR IV, TIJUCAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78088-413 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 11:30 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001089-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FERNANDES CANGUSSU SACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: rua 

moema, 1421, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/05/2018 Hora: 11:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14 Nr: 118-18.1995.811.0018

 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: TEREZA MUNIS DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 
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MENDONÇA - OAB:3247

 Intimar o patrono da parte autora para que informe endereço correto e 

atual da autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63928 Nr: 1301-57.2014.811.0018

 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: Cecília Guimarães de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Adhemar de Brito Figueira Peres - OAB: 11203, 

acerca do desarquivamento do presente feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 77934 Nr: 1079-21.2016.811.0018

 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: Sueli Prudêncio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neide Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:MT/15.489, Moacir Velozo Junior - OAB:MT0017762A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELI PRUDÊNCIO DOS SANTOS, Cpf: 

01286947189, Rg: 1310815-8, Filiação: Maria Lucia Felix da Silva e 

Valdivino Jose Prudencio da Silva, data de nascimento: 05/11/1977, natural 

de Juara-MT, casado(a), do lar e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA NEIDE FÉLIX DA SILVA, Cpf: 03172758109, Rg: 1852094-4, 

Filiação: Carolino Felix da Silva e Lindaura Maria de Jesus., data de 

nascimento: 13/09/1963, natural de Maringá-PR, solteiro(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: Posto isso, e considerando tudo mais que dos autos consta, 

julgo procedente o pedido, em razão da incapacidade de Maria Neide Félix 

da Silva, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, cumulado com o artigo 

1767, incisos I, ambos do Código de Direito Civil Brasileiro e artigo 755, I, 

do CPC, e DECLARO definitivamente como substituta à curatela da 

interditanda, a Srª. SUELI PRUDÊNCIO DOS SANTOS, mediante 

compromisso legal.Ciência ao Ministério Público.Após, publique-se na 

imprensa local, e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 

10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado 

pela Curadora, (art. 759 do CPC).Expeça-se mandado, ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

interditando. Com a fluência do prazo recursal, arquive-se sem 

custas.P.R.I.C.Às providências necessárias.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 05 de março de 2018

Elaine Cristina Gazetta Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36044 Nr: 208-98.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzebio Gasque Grupo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 S E N T E N Ç ATrata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Euzébio Gasque Grupo, como incurso 

nas penas do artigo 34 parágrafo único, inciso I e II c.c art. 36, todos da lei 

9.605/98.Denúncia recebida às f. 62.O acusado apresentou defesa às f. 

69/70. [...] Com efeito, ultrapassado o período de prova sem revogação do 

sursis processual, bem como certificado o cumprimento integral das 

medidas impostas e a inexistência de denúncia por novo delito durante o 

período de prova, imperiosa a extinção da punibilidade pelo 

cumprimento.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do art. 89, § 5º 

da Lei 9.099/95 DECLARO, por sentença, EXTINTA a PUNIBILIDADE do 

acusado Euzébio Gasque Grupo, devidamente qualificado nos autos, em 

virtude do integral cumprimento das condições impostas.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.Após o trânsito em julgado, proceda-se com 

as anotações de praxe e arquive-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020019-29.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO JOAO JASKULSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS ELCA LTDA - ME (REQUERIDO)

MADEIREIRA PARANORTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 15 dias acerca do endereço atualizado do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-56.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOLOGNESI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO)

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON GONCALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010050-24.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE MARIA BEDOJA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO HIROCAZU IKENO OAB - MT0003470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67243 Nr: 3851-25.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Vistos em correição

Recebo o recurso interposto pelo Ministério Público nos efeitos devolutivo 

e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Tendo em vista a apresentação das razões recursais, intime-se, a defesa 

para apresentar suas contrarrazões, no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Intime-se o acusado da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 71347 Nr: 1935-19.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Alves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Intimar, novamente, a defesa do réu para apresentar suas alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69534 Nr: 1073-48.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrik da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 “Vistos, etc. Declaro encerrada a instrução criminal. Abram-se vista à 

defesa para apresentar memoriais no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se expedindo o necessário. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Tácila Barbieri, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000143-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000143-84.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

NADER THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Autos nº 

1000143-84.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. Recebo a petição inicial, pois 

atende aos requisitos do artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. 

CITE-SE o executado para que oponha embargos a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se quiser, nos termos do artigo 910, do NCPC. 

Decorrido o prazo e, se nada opor o Executado, DETERMINO a Secretaria 

que requisite o pagamento por meio do Presidente do Tribunal de Justiça 

deste Estado. DEFIRO as benesses da Justiça Gratuita, uma vez que o 

requerimento tem por escopo o recebimento de honorários advocatícios 

arbitrados após convocação por meio do Judiciário para atendimento 

profissional as pessoas que se enquadram na Lei nº 1.060/50. Por fim, 

DEFIRO a petição (id. 11743555), excluem-se os documentos duplicados 

constantes nos id’s 11743295, 11743260, 11743250, 11743228 e 

11743202. Após, concluso para deliberações. Às providências Juína, 21 

de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000195-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000195-80.2018.8.11.0025 AUTOR: 

JULIANA GUSMAO DE SOUSA RÉU: ROMARIO PEDRO VENTURA Autos nº 

1000195-80.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. Recebo a execução de 

alimentos, pois atende aos requisitos do artigo 319, do Novo Código de 

Processo Civil. Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do NCPC. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. CITE-SE o Executado, para 

efetuar o pagamento do valor de R$ 4.832,29 (quatro mil oitocentos e trinta 

e dois reais e vinte e nove centavos), no prazo de 03 (três) dias, ou 

nomear bens à penhora. Decorrido o prazo de três dias sem que tenha o 

Executado efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, proceder 

imediatamente à PENHORA, bem como à AVALIAÇÃO de bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado (art. 

829, §1º, NCPC). No mesmo ato, deverá ser removido o bem penhorado, 

depositando-o com a parte Exeqüente (art. 840, NCPC). O Executado 

poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 736, CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de citação (art. 

914, NCPC). Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, NCPC). 

Conste do mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §8º, NCPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, NCPC). Vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína, 22 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55594 Nr: 1875-98.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDA, ABDA, LUCIANA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BALBINO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO DE 

FL. 77.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96917 Nr: 5389-54.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 
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ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 DECISÃO FL. 172: "Vistos etc. Primeiramente, determino a redistribuição 

do feito como Cumprimento de Sentença. Após, oficie-se o Comando da 

Polícia Militar de Juína/MT para que proceda com o desconto mensal em 

folha de pagamento na importância de 20% (vinte por cento) sobre a 

renda do réu (valor bruto menos os descontos legais obrigatórios), 

conforme determinado no acórdão acostado às fls. 149/152, iniciando-se 

os descontos a partir do recebimento do ofício. Por fim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer qual rito 

procedimental será adotado na presente execução de alimentos, optando 

pela cobrança com penhora de bens e protesto judicial (art. 528, §8º, do 

CPC) ou pela prisão civil do executado e protesto judicial (art. 528, §3º e 

§7º, do CPC), haja vista a incompatibilidade de ritos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 87633 Nr: 1639-78.2012.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDODS, CMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA 

ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME EXTRATO DE FL. 86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91287 Nr: 5689-50.2012.811.0025

 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: MANOEL MILTON GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEANIO CARDOSO COSTA, LET'S RENTE A 

CAR LTDA - LOCADORA DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYSA MARTIMIANO DO 

NASCIMENTO WEIPPERT - OAB:23237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA REGINA MUNHOZ 

DAMAS - OAB:OAB/SP 263.195, RAFAEL PEREIRA RANGEL - 

OAB:OAB/SP 314.531, VANESSA LADEIRA BORSATTO - OAB:OAB/SP 

229.713

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA 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.: 96819 Nr: 5286-47.2013.811.0025

 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 ANTONIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECER EM SECRETARIA, NO PRAZO LEGAL, PARA RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 123426 Nr: 3508-37.2016.811.0025

 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: WAGNER MODOLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 2062-33.2015.811.0025

 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: MACIA MAGALI MARQUES PEREIRA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES 

APRESENTADAS NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55812 Nr: 2093-29.2010.811.0025

 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: RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS, 

JULIANA RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121890 Nr: 2550-51.2016.811.0025

 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: MARCELIA SOUZA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSALINA OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 97391 Nr: 5867-62.2013.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FRANCISCO NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 
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OAB:15177/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA 

REALIZADA À(S) FL(S). 64/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88735 Nr: 2871-28.2012.811.0025

 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: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGPN, VGPN, RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 107526 Nr: 1356-50.2015.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45444 Nr: 4678-25.2008.811.0025

 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: ROSALINA MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 95093 Nr: 3346-47.2013.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J FIRMINIO IND E COM DE CEREAIS LTDA, 

JOÃO FIRMINO DE SOUZA, JAIRO FIRMINO DE SOUZA, MARCOS 

ANTONIO RODRIGUES GOMES, ISMAEL BENEDITO DE ALMEIDA, 

JURANDIR FIRMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). PEDRO FRANCISCO SOARES 

ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE 

REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 47: "Vistos etc. Ante 

a manifestação de fls. 46, destituo a advogado nomeado às fls. 44 e 

nomeio como curador o Dr. Pedro Francisco Soares para prosseguir na 

defesa dos interesses do requerido para bem e fielmente cumprir o 

múnus. Proceda a escrivania a intimação do causídico desta nomeação, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo legal."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18554 Nr: 49-47.2004.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFLORESTAMENTO BRASIL LTDA. - ME, 

BRENO CANAVARROS AMORIM, JARDEL GRANATO MAGALHÃES, 

MANOEL PEDROSO DA SILVA, WALDINEI ETELVINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 DESPACHO FL. 105: "[...] Após, manifeste-se a causídica nomeada o que 

entender de direito, no prazo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 103128 Nr: 3888-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96335 Nr: 4735-67.2013.811.0025

 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: VALDEMIR PINHEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

JUDICIAIS E DA TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R$ 504,07 

(QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS), CONFORME 

CERTIDÃO DE CÁLCULO DE FL. 55 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 3654-15.2015.811.0025

 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: AGNALDO RODRIGUES BIONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 DESPACHO FL. 149: "[...] Com a atualização, intime-se a executada para 

pagar o saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 133012 Nr: 4478-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesson Alves de Martins e Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CAVALCANTE TRAVEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:OAB/MT 18.515, VITOR CARMO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 15.334
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 39/40.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO UTUPYRY RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000612-67.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

JOVELINO UTUPYRY RIKBAKTA REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO UTUPYRY RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000612-67.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

JOVELINO UTUPYRY RIKBAKTA REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000180-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENILSON FLORES APARECIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000180-14.2018.8.11.0025 AUTOR: 

VANDENILSON FLORES APARECIDO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de ação previdenciária de 

restabelecimento de auxílio doença e conversão em aposentadoria por 

invalidez c/ pedido de tutela antecipada ajuizada por VANDENILSON 

FLORES APARECIDO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Há pedido de 

tutela antecipada de urgência para restabelecimento do benefício de 

auxílio doença. Juntaram-se documentos aos autos, dentre eles, 

atestados médico (Id. 1179622) e requerimento administrativo junto a 

Agência de Previdência Social (Id. 11790642). É o breve relato. Decido. 

Passo a análise do pedido de tutela antecipada postulado pela parte 

autora. Em um juízo perfunctório, a antecipação da tutela de urgência 

pretendida deve prosperar, haja vista que se encontram presentes nos 

autos os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, 

quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, em razão dos fatos relatados na inicial e 

demonstrados nos documentos acostados nos autos. A probabilidade do 

direito está consubstanciada no fato de que, a parte autora comprovou 

nos autos, por meio de documentos, os requisitos mínimos exigidos para a 

concessão do benefício previdenciário ora postulado (art. 59, da Lei nº. 

8.213/91). Ou seja, colacionou aos autos início razoável de prova material, 

em especial, os atestados médicos e o deferimento do benefício 

previdenciário (Id. 11790623), dando conta de sua incapacidade para o 

trabalho e/ou para sua atividade habitual, bem como acerca de sua 

condição de segurado, ou seja, trata-se de contribuinte da previdência 

social, mormente até porque o próprio INSS já tinha concedido o benefício, 

conforme disposto à Id.11790642, o que induz a condição de segurado. 

Assim, reputo verossímeis as alegações alinhavadas pela parte autora. O 

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

evidentemente caracterizado, eis que, o atestado médico apresentado 

consigna que a parte autora está privada de sua capacidade laborativa, o 

que demonstra a necessidade de recebimento do auxílio previdenciário. 

Insta salientar, ainda, que o dano a ser causado à parte autora, caso não 

receba o benefício, será consideravelmente superior àquela que se 

verificar, caso se constate posteriormente que, de fato, o autor não tenha 

seu direito reconhecido quando prolatada a sentença, porquanto se trata 

de auxílio de caráter alimentar e essencial a sua subsistência, para que 

possa manter seu sustento. Por fim, negar a concessão da antecipação 

de tutela de implantação e/ou concessão de auxílio-doença à parte autora, 

diante do conjunto probatório é negar-lhe o direito a sua própria 

subsistência, sendo que, isto implicaria na violação a dignidade da parte 

requerente e afrontaria aos princípios constitucionais gerais e específicos 

da seguridade social. Corroborando, vejamos o entendimento do Tribunal 

Regional Federal da 4ª e 2ª Região: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

PRESENTES REQUISITOS LEGAIS. 1. Estando presente a verossimilhança 

nas alegações, a decorrer de prova consistente da incapacidade do 

segurado, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

é de se conceder medida antecipatória. 2. O benefício alimentar, na 

proteção da subsistência e da vida, deve prevalecer sobre a genérica 

alegação de dano ao erário público mesmo ante eventual risco de 

irreversibilidade - ainda maior ao particular, que precisa de verba para a 

sua sobrevivência. (TRF-4 - AG: 60619720154040000 SC 

0006061-97.2015.404.0000, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de 

Julgamento: 15/03/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

31/03/2016) DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA. ANTECIPAÇAO DE TUTELA. Agravo de 

instrumento contra a decisão de primeiro grau que, nos autos da ação 

ordinária deferiu a antecipação de tutela requerida para determinar ao 

INSS a concessão do benefício de auxílio doença em favor da parte 

agravada. Verificada a presença dos requisitos do artigo 273, do CPC pelo 

magistrado a quo, destacando-se os documentos acostados aos autos 

principais, os quais, dentro de um contexto de cognição sumária, permitem 

vislumbrar um suporte probatório mínimo capaz de caracterizar a 

plausibilidade do direito alegado, aliado ao perigo da demora, por se tratar 

de verba destinada à subsistência do segurado. No que tange à alegação 

pelo instituto de preexistência da incapacidade da agravada, tal alegação 

será objeto ainda de análise pelo magistrado, ao longo da instrução 

processual. Precedentes jurisprudenciais. Recurso desprovido. (TRF 2ª 

R.; Rec. 0108290-29.2014.4.02.0000; Primeira Turma Especializada; Rel. 

Des. Fed. Paulo Espirito Santo; Julg. 12/03/2015; DEJF 27/03/2015; Pág. 

139) DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA. ANTECIPAÇAO DE 

TUTELA. Agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau que, 

nos autos da ação ordinária deferiu a antecipação de tutela requerida para 

determinar ao INSS a concessão do benefício de auxílio doença em favor 

da parte agravada. Verificada a presença dos requisitos do artigo 273, do 

CPC pelo magistrado a quo, destacando-se os documentos acostados aos 

autos principais no sentido da incapacidade laboral da parte autora, dentro 

de um contexto de cognição sumária, aliado ao perigo da demora, por se 

tratar de verba destinada à subsistência do segurado. Recurso 

desprovido. (TRF 2ª R.; AI 0015113-45.2013.4.02.0000; ES; Primeira Turma 

Especializada; Rel. Des. Fed. Paulo Espirito Santo; Julg. 25/03/2014; DEJF 

08/04/2014; Pág. 170). Assim, ressalto que não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, afastando-se a incidência do art. 

336 NCPC. Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com 

fulcro no art. 300, do CPC/15, em virtude da presença dos requisitos 

legais. Com isso, DETERMINO que o réu INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

citação, estabeleça/reestabeleça o benefício de auxílio doença em favor 

da parte autora VANDENILSON FLORES APARECIDO, sob pena de MULTA 

DIÁRIA no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mais, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte ré, na forma postulada, no endereço declinado nos 

autos, na pessoa de seu representante legal, para que, primeiro cumpra a 

decisão judicial e, segundo, caso queira, apresente resposta a inicial, no 

prazo legal. Consigne que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

como aceitos os fatos descritos na inicial do (a) autor (a), nos termos dos 

artigos 334 e 344 do Novo Código de Processo Civil. Diante do alegado, 

bem como pelos documentos coligidos aos autos, DEFIRO o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Ademais, tendo em vista a impossibilidade 

de conciliação, haja vista que os procuradores da parte Ré não dispõem 

de poderes para tanto, deixo de adotar o procedimento sumário, sendo 

certo que a presente ação deverá respeitar o procedimento comum 

ordinário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 27 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000734-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO TADEU GONCALES OAB - SP174404 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA RAQUEL BONI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se o advogado da parta autora para que se manifeste 

acerca da certidão ID 12132451. Atenciosamente, 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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000884-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a Parte Autora para querendo, apresente Impugnação a 

Contestação. JUÍNA, 9 de março de 2018. 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

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001736-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINALVA MARGARIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1001736-85.2017.8.11.0025 Valor causa: R$ 88,36 Tipo: Cível 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CASTANHEIRA EXECUTADO: SIDINALVA MARGARIDA RIBEIRO Pessoa(s) 

a ser(em) intimada(s) SIDINALVA MARGARIDA RIBEIRO (Executados(as)), 

inscrita no CPF 972.038.071-34, endereço Av. Nossa Senhora Aparecida, 

nº 30, Bairro Santa Rita, Castanheira-MT. Data de Distribuição da Ação: 

23/12/2017 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. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo 

Município de Castanheira-MT em face de SIDINALVA MARGARIDA 

RIBEIRO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 384, em 

29/11/2016. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 88,36 Honorários Fixados: 10% 

Despacho/Decisão: “Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 [1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF [2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV 

[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. 4. Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC [4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS) 6. Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. 7. Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos 

termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito”. JUÍNA, 8 de março de 2018 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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001786-14.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1001786-14.2017.8.11.0025 Valor causa: R$ 599,53 Tipo: Cível 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CASTANHEIRA EXECUTADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) ANTONIO CARLOS PEREIRA (Executados(as)), 

inscrita no CPF 567.391.331-15, endereço Rua Ives Ortolan, nº 167, 

Centro, Castanheira-MT. Data de Distribuição da Ação: 24/12/2017 

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. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Município de Castanheira-MT 

em face de ANTONIO CARLOS PEREIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 65, em 23/11/2016. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 599,53 Honorários 

Fixados: 10% Despacho/Decisão: “Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por 

meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 [1], para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF [2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV [3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC [4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) 6. Na oportunidade, importante 

também consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo indicação precisa 

do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo provisório até 

manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, 

mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer 

momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a 

ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito”. JUÍNA, 8 de março de 2018 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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001774-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON GERMANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1001774-97.2017.8.11.0025 Valor causa: R$ 233,27 Tipo: Cível 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CASTANHEIRA EXECUTADO: ANILTON GERMANO DE OLIVEIRA 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) ANILTON GERMANO DE OLIVEIRA 

(Executados(as)), inscrita no CPF 000.490.941-06, endereço Rua Limiro 

Rosa Pereira, nº 174, Guadalupe, Castanheira-MT. Data de Distribuição da 

Ação: 24/12/2017 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. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo 

Município de Castanheira-MT em face de MANOEL ARMONDES TEIXEIRA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 498, em 29/11/2016. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Débito Atualizado: R$ 233,27 Honorários Fixados: 10% Despacho/Decisão: 

“Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 

8º, inciso I e II da Lei 6830/80 [1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora. 2. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo 

de 15 dias, independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF [2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV [3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC [4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) 6. Na oportunidade, importante 

também consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo indicação precisa 

do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo provisório até 

manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, 

mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer 

momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a 

ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito”. JUÍNA, 8 de março de 2018 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 
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3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001779-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDER APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1001779-22.2017.8.11.0025 Valor causa: R$ 537,77 Tipo: Cível 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CASTANHEIRA EXECUTADO: GEANDER APARECIDO DA SILVA Pessoa(s) 

a ser(em) intimada(s) GEANDER APARECIDO DA SILVA (Executados(as)), 

inscrita no CPF 024.602.321-01, endereço Rua Av. dos Trabalhores, nº 

910, Bairro Santa Rita, Castanheira-MT. Data de Distribuição da Ação: 

23/12/2017 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. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo 

Município de Castanheira-MT em face de GEANDER APARECIDO DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 528, em 

29/11/2016. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 537,77 Honorários Fixados: 10% 

Despacho/Decisão: “Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 [1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF [2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV 

[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. 4. Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC [4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS) 6. Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. 7. Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos 

termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito”. JUÍNA, 8 de março de 2018 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

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99980 Nr: 1313-50.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Destarte, JULGO PROCEDENTE (...)o, TORNO DEFINITIVA a pena de 03 

(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Considerando a reincidência 

do acusado, a pena deverá ser cumprida em REGIME SEMIABERTO, na 

forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, bem como deixo de proceder a 

substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito e 

conceder o sursis (arts. 44 e 77 do CP).ISENTO o acusado do pagamento 

das custas e despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, 

na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para as partes, 

DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução 

definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;Tendo em vista a atuação da advogada Dativa Dr. Lincoln 

Marcos de Oliveira para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10 

URH. EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da 

CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108116 Nr: 1633-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUEDES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Vistos,

Não havendo interesse na manutenção da(s) arma(s) e munições 

apreendidas nos autos, ENCAMINHEM-SE ao Comando do Exército para a 

devida destruição, na forma dos artigos 25 da Lei nº 10.826/03 e 65 do 

Decreto nº 5.123/04.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108821 Nr: 1991-31.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO AUGOSTINHO DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Vistos. Diante da certidão aportada aos autos fl. 91, REDESIGNO a 

audiência para o dia 23/03/2018, às 14h40min. SAEM os presentes 

intimados. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 Código de rastreabilidade: 81120183216638

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132575.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - JUARA ( TJMT )

Data de Envio: 08/03/2018 18:22:49

Assunto: URGENTE RÉU PRESO NA CADEIA PÚBLICA DE JUARA-MT - 

ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE 

INTERROGAR O RÉU ZAQUEU PESSOA ROQUE - OBS: NÃO HÁ 

DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118187 Nr: 359-33.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON ALVES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3148 Nr: 15-29.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, PAULO ROBERTO RONDON SILVA - OAB:19519/O

 Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de 

CONDENAR o acusado PAULO ROBERTO RONDON SILVA com o incurso 

nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.Passo à 

DOSIMETRIA da pena (art. 5º, XLVI, CF/88) do homicídio qualificado, cuja 

pena é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.PRIMEIRA FASE: 

Culpabilidade normal. Sem maus antecedentes criminais. Conduta social 

sem aferição negativa. A personalidade do agente não foi objeto de 

aferição técnica. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do 

crime são ínsitos ao tipo penal. Nada pode ser dito sobre o comportamento 

da vítima que influencie a dosimetria. Assim, ausentes circunstâncias 

negativas, FIXO a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.SEGUNDA 

FASE: Inexistem causas atenuantes, cuja confissão foi atrelada à legítima 

defesa, configurando, portanto, nítida tese defensiva. Igualmente, 

inexistem causas agravantes.TERCEIRA FASE: Ante a inexistência de 

causas de diminuição ou aumento, FIXO a pena DEFINITIVA em 12 (doze) 

anos de reclusão.A pena deverá ser cumprida em REGIME inicialmente 

FECHADO (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).Por fim, e não obstante o 

entendimento deste juízo sobre a possibilidade de prisão imediatamente 

após decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, o caso em 

apreço traz particularidade que justifica o direito do acusado recorrer em 

liberdade, tratando-se de solução humanitária calcada na documentação 

médica juntada à fl. 760-763 a indicar que ele está acometido de câncer, 

DEVENDO o acusado, de qualquer forma, informar este juízo, em 

periodicidade trimestral, o andamento do seu tratamento, até que haja o 

trânsito em julgado do processo. Ante o exposto, CONCEDO ao réu o 

direito de apelar em liberdade.O quantum da pena aplicada e violência 

contida no crime são incompatíveis com os institutos previstos nos 77 e 

44, ambos do CP.CUSTAS pelo acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110897 Nr: 3012-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL CARVALHO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183217304

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 110897.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 09/03/2018 11:05:07

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE INTIMAR O 

RECUPERANDO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134839 Nr: 5720-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Código de rastreabilidade: 81120183217246

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 134839.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO- COLÍDER ( TJMT )

Data de Envio: 09/03/2018 10:47:53

Assunto: URGENTE - RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE CITAR, INTIMAR E PROCEDER O INTERROGATÓRIO DA 

PARTE RÉ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81554 Nr: 1216-55.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Intimação da advogada do réu, para que cumpra o despacho de fl. 163, 

manifestando acerca do endereço das testemunhas não localizadas 

(Rosinéia Mariano Reis; Mariana Soares Moreira e Luzia Bortodi Osório).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110897 Nr: 3012-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL CARVALHO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

REMETA-SE o PEP ao Núcleo de Mediação para leitura das condições 

constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª 

V deste Juízo (MONITORAMENTO ELETRÔNICO), conforme já determinado 

anteriomente.

CUMPRA-SE.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 81362 Nr: 2457-77.2009.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Edma Soares de Queiróz, Laticínios Mutum Ltda - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178

 Considerando que a liminar outrora deferida nos autos da ação revisional 

em apenso, de código 81362, fora revogada por meio da sentença 

extintiva proferida naqueles autos, determino o prosseguimento deste 

feito.

 Desta feita, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 8 de março de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 485 Nr: 191-40.1997.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 Defiro o pleito de f. 366, razão pela qual determino que se expeça carta 

precatória à Comarca de Cáceres/MT, a fim de ser avaliado o imóvel 

penhorado nestes autos, denominado Sítio Recanto Feliz, localizado no 

município de Horizonte D’Oeste/MT.

Após, vista às partes para manifestarem acerca da avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 2 março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252340 Nr: 4252-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner de Moraes Melquiades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora sobre a r. sentença de fl. 143, 

disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado para 

que o requerente faça o pagamento das custas e despesas processuais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176142 Nr: 314-76.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liomar de Aguiar Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Dpvat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 Intimação dos procuradores das partes sobre a r. sentença de 

fls.159/161-vº, disponível também no site do TJMT. Logo mais não sendo 

nada requerido pelas partes no prazo legal estes autos será arquivado 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234170 Nr: 4338-79.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keiko Christie Hayaschida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583, Luiz Carlos Moreira de Negreiro - 

OAB:3530-A/MT

 Considerando a manifestação do perito outrora nomeado à fl. 101, revogo 

a sua nomeação realizada na decisão de fls. 98.

Em face da perícia requerida, nomeio como perito-médico, o Dr. James 

Mcgregor Alexandre Prado, Rua Germano Greve, Nº. 445, Bairro Centro, 

Mirassol D’oeste-MT, CEP: 78.280-000, devendo apresentar proposta de 

honorários e demais dados, conforme decisão de fls. 70/70-v.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252658 Nr: 4413-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Surubi, Robson Borges Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

OAB:19970/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Intimação do procrador da parte autora sobre a r. decisão de fl. 198, 

disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar as provas que pretenda produzir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 149571 Nr: 57-85.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson da Silva Tomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora sobre o despacho de fl. 99, 

disponível no site d TJMT. Ademais fica este procurador intimado para que 

querendo no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste nos autos, em nada 

sendo feito estes será arquivado com as baixas e anotações 

necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211271 Nr: 2238-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT
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JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2238-88.2014 .811.0011 Código 211271

ESPÉCIE: Ação de execução

 PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste

PARTE REQUERIDA: João Antonio Martins

INTIMANDO(A, S): João Antonio Martins, Cpf: 44260504134 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Eliezer Dias de Souza, Nº 053, Bairro: 

Projeto João de Barro ( Mutirão ), Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,55 (Quinhentos e cinquenta e oito Reais e 

cinquenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de março de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221947 Nr: 3966-67.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3966.67.811.0011 Código 221947

ESPÉCIE: Ação de execução

 PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste

PARTE REQUERIDA: Omar Ferreira da Costa

INTIMANDO(A, S): Omar Ferreira da Costa, Cpf: 20758812191, Rg: 

819.815 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), eletricista, Endereço: 

Rua Valdenor de Anunciação, Nº 63, Bairro: Parque Morumbi II, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 554,52 (Quinhentos e cinquenta e quatro Reais 

e cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de março de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253163 Nr: 4812-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 51, do oficial de justiça a seguir 

transcrita: Certifico eu, infra-assinado, que deixei de dar cumprimento ao 

Mandado de Citação, expedido pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol 

D’Oeste - MT, extraído dos autos do Código de nº.253163, onde figura 

como Parte Ré – FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, em virtude de ter sido 

informado via telefone com o escritório de Advocacia na pessoa do 

Advogado o Dr. Mauro Paulo Galera Mari e também pelo localizador e 

Depositário Fiel indicado pela Parte Autora o Sr. Benedito Roberto da Silva, 

do CPF 378245381-68, do RG 0413690-0-SSP/MT, residente a Rua 

Imaculada Conceição, nº.22, do Bairro Vila Irene, Cáceres-MT, que não 

mais haveria necessidade do cumprimento do Mandado de Citação da 

Ação de Busca e Apreensão, onde os indaguei sobre a Petição pedindo a 

suspensão do presente feito, fato este que já se arrasta por mais de 02 

(dois) meses e até a presenta data não foi juntado nenhuma petição do 

Autor. Sendo assim, devolvo o presente mandado em cartório e aguardo 

novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Mirassol 

D'Oeste-MT, 06 de março de 2.018. Reginaldo Pereira Fassaluci, Oficial de 

justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 09 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247089 Nr: 1665-45.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide dos Reis Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 96, disponível 

no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado para apresentar 

contrarazões no prazo no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238364 Nr: 1954-12.2016.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claudio Odair Penasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio César Cestari Penasso - 

OAB:18.427-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora da r. sentença de fl. 771, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237538 Nr: 1545-36.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz de Fascio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcucci Empreendimentos Imob. e Const. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaral Augusto da Silva 

Junior - OAB:11.588, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057/MT

 1. Defiro o pedido do autor, uma vez que o art. 451, III do CPC autoriza 

que, tendo mudado de residencia a testemunha, sendo impossibilitado de 

localiza-la por ausencia de endereço, podera ocorrer a substituição.

2. Dou por encerrado a instrução processual. Vistas às pastes para 

alegações finais.

3. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 218818 Nr: 3406-28.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Pascolat Coradini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da exequente da r. sentença de fl. 116, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 96437 Nr: 32-43.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Termisa Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da exequente da r. decisão de fl. 203, disponível 

também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 164438 Nr: 4540-61.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maior Construções Ltda, Genivaldo Jorge Soalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135, Lúcio Junior Bueno Alves - OAB:15.733, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Intimação do procurador da parte requerida sobre a r. decisão de fl. 149, 

disponivel n site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado para no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifestar nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244872 Nr: 478-02.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Schiavo da Silva Benites, Aguinaldo de Souza 

Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora sobre a r. decisão de fl.63, 

disponivel no site do TJMT. Ademais fica este procurador ciente que os 

autos encontran-se com vistas para no prazo legal apresentar suas 

alegações.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190107 Nr: 2692-05.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS, EPdS, EPdS, GPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2692-05.2013 .811.0011 Código 190107

ESPÉCIE: Ação de indenização

 PARTE REQUERENTE: Eliana Pereira de Souza

PARTE REQUERIDA: Carlos da Silva Vieira

INTIMANDO(A, S): Carlos da Silva Vieira, Cpf: 49617362104, Rg: 801.281 

SSP MT Filiação: Waldemar Rosa Vieira e de Geralda da Rosa Vieira, data 

de nascimento: 18/09/1970, brasileiro(a), natural de Nova Andradina-MS, 

solteiro(a), trabalhador braçal, Endereço: Rua 15 de Novembro 488 

Condominio Baiano, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 510,72 (Quinhentos e dez Reais e setenta e 

dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 9 de março de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243431 Nr: 4660-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim & Promocena Ltda-EPP, Deosdete Vieira de 

Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:19.356, Paula Regina Cardoso - OAB:15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte exequente por meio de seu (ua) advogado 

(a), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 1047,07 (Um mil reais e sete 

centavos) a que foi condenado nos termos de r sentença. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ”EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes ). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234162 Nr: 937-05.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinubia Matias dos Santos, Ivair Amancio da 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 937-05.2015.811.0098
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 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Marinubia Matias dos Santos e Ivair Amancio da 

Cunha

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Ivair Amancio da Cunha, Cpf: 

91339600110 Filiação: Djalma Amancio da Cunha e Marina Ferreira da 

Cunha, data de nascimento: 21/02/1978, brasileiro(a), natural de Porto 

esperidião-MT, convivente, serviços gerais, Endereço: Rua das 

Orquideas, Nº 15, Bairro: Aeroporto, Cidade: Porto Esperidião-MT e e 

Requerido(a): Marinubia Matias dos Santos, Cpf: 06811308141, Rg: 

2490335-3 SSP MT Filiação: Magna Matias dos Santos, data de 

nascimento: 06/01/1987, brasileiro(a), natural de Pontes e lacerda-MT, 

convivente, do lar, Endereço: Centro Terapeutico Nova Vila Av Joaquim 

Gomes de Souza, Nº 1690, Bairro: Centro, Cidade: Pontes e Lacerda-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: "À luz do exposto, com fulcro nos arts. 19, 22, 24 e 129 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c os arts. 1.634, 1.635 e 1.638 

todos do Código Civil, c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão entalhada na inicial, com resolução de 

mérito, para DESTITUIR o poder familiar de MARINUBIA MATIAS DOS 

SANTOS e EVAIR AMANCIO DA CUNHA sobre o filho SAMUEL H. DOS 

SANTOS AMANCIO DA CUNHA. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

onde o menor foi registrado para que seja averbado no registro dele os 

termos desta sentença no que tange à destituição do poder familiar. Sem 

custas, consoante previsão legal estampada no artigo 141, § 2º, da Lei 

8.069/1990. Transitado em julgado, proceda com a inscrição do menor no 

Cadastro Nacional de Adoção, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos 

termos do art. 50 do ECA cumulado com o art. 762 da CNGC/MT. P. R. I. 

Cumpra-se."

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de março de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237494 Nr: 1522-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Novaes Andrade - 

OAB:187.479 SP, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12.564

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do teor 

da petição e dos documentos apresentados pelo executado às fls. 

1.561/1.597, em atenção ao princípio constitucional do contraditório, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254227 Nr: 5311-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Inácia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

acerca da certidão de fls. 20, contida na carta precatória devolvida às fls. 

18/21, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 88075 Nr: 3421-70.2009.811.0011

 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 Pasqual Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Plínio Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que proceda com a juntada ao 

processo a GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção, se for 

o caso, preenchendo os formulários próprios que são obtidos junto a 

SEFAZ/MT na Gerência do ITCMD, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146260 Nr: 4520-07.2011.811.0011

 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: Anésio Mazário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonia Delphino Mazário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Selio Soares 

Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente para informar o atual e correto 

endereço dos requeridos, tendo em vista que as correspondências de fls. 

304, 308, 309 e 310 foram devolvidas pelo correio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 62 Nr: 188-85.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Orivaldo de Souza Ochiuto, Egnomar de Freitas Tiago, Celso 

Carlos da Silva, Francisco Messias Saber de Molon, Samuel Greve, José 

Callil Marcucci, Edval da Cunha Cintra, Maria Iria Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057, Sérgio 

Antonio Rosa - OAB:4.153

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls.125, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"N’outra vertente, considerando-se o teor da 

certidão de fl. 301, determino que a Secretaria deste Juízo expeça-se 

mandado de avaliação do bem imóvel penhorado à fl. 09, devendo, para 

tanto, atentar-se acerca da redução da efetuada na penhora em 50 % 

(cinquenta por cento), conforme expediente encartado à fl. 192. No mais, 

consigno que o mandado supra deverá ser cumprido independentemente 

de recolhimento de diligência, em razão da decisão exarada pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça nos autos de n° 2.899-MT (2017/0159664-5), 

em que suspendeu os efeitos da medida liminar proferida pelo e. Tribunal 

de Justiça deste Estado no processo de n° 10000783-02.2017.8.11.0000, 

referente ao depósito prévio das diligências para os Oficiais de Justiça, 

advertindo-se, desde já, que a recusa do Oficial de Justiça acarretará 

sanções administrativas, nos termos do Ofício Circular n° 64/2017-CGJ.

Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237778 Nr: 1662-27.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebiades José Vieira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 
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Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

sobre a certidão contida na carta precatória devolvida às fls. 91/92, 

visando a citação da parte requerida Elonet Habitação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249909 Nr: 2997-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT Comercio Transportes de Carnes Ltda, Waldir Vieira, 

Eneias Brito Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 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 MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2997-47.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MT Comercio Transportes de Carnes Ltda e Waldir 

Vieira e Eneias Brito Nunes da Silva

PARTE RÉQUERIDA: Fazenda Pública Estadual

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Embargante: Mt Comercio 

Transportes de Carnes Ltda, CNPJ: 04888448000144, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Professor Odélio Barbosa da Silva, Nº 3.509, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT;

 Embargante: Waldir Vieira, Cpf: 46527885849 Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Professor Odelio Barbosa da Silva, S/nº - Galeria Danubio 

Azul, Sala 02, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT e

 Embargante: Eneias Brito Nunes da Silva, Cpf: 36114332687 Filiação: , 

brasileiro(a), , empresário, Endereço: Rua Antonio Tavares, Nº 1.601, 

Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: Intimar os devedores acima qualificados para pagar o débito 

no valor de R$ 189.246,08, no prazo de 15 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. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, 

certifique-se e expeça-se, desde, então, mandado de penhora e 

avaliação. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 

525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 DECISÃO/DESPACHO: Cód. 249909 Chama-se o feito a ordem para 

corrigir erro material constante no dispositivo da sentença de fls. 26/28, 

para revogar o capítulo que suspende a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º 

do NCPC. Como é elementar conhecimento, o art. 494, I, do CPC permite ao 

magistrado a correção de erros materiais existentes na sentença, ainda 

que a decisão já tenha transitado em julgado, sem que se caracterize 

ofensa à coisa julgada. (Precedentes: AgRg no Aresp 89.520-DF, Primeira 

Turma, Dje 15/8/2014; e Resp 1.294.294-RS, Terceira Turma, Dje 

16/5/2014. RMS 43.956-MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 9/9/2014). 

E tal correção se faz necessária pois, consoante interativa jurisprudência 

do STJ, a necessidade de litigar sob o palio de justiça gratuita não se 

presume quando a Defensoria Pública atua como Curadora Especial em 

face da revelia do réu (Precedentes: Ag Rg no REsp 846478/Passarinho; 

Ag Rg no Resp 186284/Beneti; Ag Rg no REsp 1148322/Salomão; REsp 

905313/Quaglia). Diante do exposto, determino a intimação d o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso de recebimento, se 

representado pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador 

constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 

246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 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. Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde, então, 

mandado de penhora e avaliação. Não oferecida impugnação no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Determino a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença, bem como seja certificado a existência de custas pendentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 6 de março de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 8 de março de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254673 Nr: 5470-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselita de Oliveira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 05/05/2018, 

às 13:15 horas, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

devendo comparecer devidamente acompanhado do autor e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência (art. 450 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254429 Nr: 5377-43.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Maria Amarante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 05/05/2018, 

às 13:00 horas, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

devendo comparecer devidamente acompanhado do autor e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência (art. 450 do NCPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-77.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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)

 

Vistos, etc. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor da exequente, conforme 

requerido no ID 11607517. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 
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estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de março de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75677 Nr: 1452-20.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosemary dos Santos Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cocar Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair de Oliveira Lima - 

OAB:4.823/B

 Código 75677.

Indefiro o pedido de fls. 169/171, porquanto as certidões de fls. 167/168 

referem-se a Carta Precatória expedida às fls. 160, para a Comarca de 

Franco – SP, sendo que a Carta Precatória expedida para Cáceres – MT, 

com a finalidade de intimar o executado Luiz Paulo M. Junqueira de fls. 

166, está pendente de cumprimento. Desta forma, oficie-se à Comarca de 

Cáceres – MT, solicitando informações quanto ao cumprimento da missiva 

de fls. 166.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 18 de outubro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75677 Nr: 1452-20.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosemary dos Santos Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cocar Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair de Oliveira Lima - 

OAB:4.823/B

 Código 75677.

Defiro o pedido de fls.180/181, proceda-se com a intimação do executado 

pela via editalícia.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 3 de fevereiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 75677 Nr: 1452-20.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosemary dos Santos Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cocar Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair de Oliveira Lima - 

OAB:4.823/B

 Intimação das partes do edital expedido na data 22/02/2017 abaixo 

transcrito

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE

JUIZADO ESPECIAL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1452-20.2009.811.0011 – Código: 75677

ESPÉCIE: EXECUÇÃO

PARTE EXEQUENTE: ROSEMARY DOS SANTOS CINTRA

 ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: VALÉRIA AP. SOLDÁ DE LIMA

PARTE EXECUTADA: COCAR VEÍCULOS, FRANCISCO ANTONIO MEIRELES 

JUNQUEIRA; LUIZ PAULO MEIRELES JUNQUEIRA

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA: LUIZ PAULO MEIRELES 

JUNQUEIRA, brasileiro, atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro 

teor da R. Decisão constante às fls. 155, bem como da constrição 

patrimonial operada às fls. 129/130 dos presentes autos, cujas cópias 

seguem em anexo.

 Eu, Ordalice Barbizani Pereira, Técnico Judiciário, digitei. Eu, Nilcéia Ap. 

Castilho de Castilho, Gestora Judiciária, conferi e subscrevo.

 Mirassol D´Oeste- MT, 22 de fevereiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 75677 Nr: 1452-20.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosemary dos Santos Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cocar Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair de Oliveira Lima - 

OAB:4.823/B

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 185/186, DEFIRO o pedido de transferência 

do valor às fls. 155, observando os termos ali expostos.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 86758 Nr: 3207-79.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Aparecida de Oliveira Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A, J. A. B. dos Santos 

Veíuculos - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:OAB/ MT 

13604-A, Marcel de Sá Pareira - OAB:12.070

 PROCESSO Nº 86758

Vistos, etc.

Considerando que a requerente, por meio do petitório de fl. 401, confirmou 

o recebimento da condenação objeto destes autos, determino o 

arquivamento do feito, após as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 84001 Nr: 2839-70.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Marcelo Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA DE MENEZES - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP, Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 84001

 Vistos, etc.

Considerando que o valor penhorado atinente ao cumprimento da 

obrigação já foi repassado à parte credora à fl. 85, bem como que o saldo 

remanescente na conta judicial vinculada ao processo é resultado de 

penhora na conta da parte requerida em valor superior ao efetivamente 
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devido, fato este reconhecido pela Turma Recursal (fls. 202/204), defiro o 

postulado à fl. 210/210-verso, determinando a transferência da quantia 

existente na conta judicial em favor da demandada.

Intimem-se.

Após a transferência da quantia, arquive-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 75677 Nr: 1452-20.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosemary dos Santos Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cocar Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair de Oliveira Lima - 

OAB:4.823/B

 PROCESSO Nº 75677

Vistos, etc.

Compulsando o feito, verifico que os valores constritos já foram liberados 

à patrona da autora, consoante se depreende do alvará acostado à fl. 

188, e a exequente, por meio do petitório de fl. 189, confirmado pela 

certidão de fl. 194, informou o recebimento da indenização, de modo que 

determino o arquivamento dos autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 217401 Nr: 3227-94.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Alcides Santos de Castro, André Luiz 

da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, OSWALDO 

ALVAREZ CAMPOS JUNIOR - OAB:6702, Rodrigo Francisco de Souza 

- OAB:19.474

 PROCESSO/CÓD. Nº 217401

 Vistos, etc.

Dê-se vistas à defesa dos acusados para manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241689 Nr: 3738-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSL, DAdN, RdJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 241689

 Vistos, etc.

Aguarde-se a realização da audiência preliminar designada à fl. 320.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192470 Nr: 3298-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Alcides Santos de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 192470

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público de fls.193, abram-se 

vistas à defesa para apresentar alegações finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 72355 Nr: 695-26.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina de Carvalho Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:17603-A, HÉVERTON EMILIANO DA SILVA SCHORRO - 

OAB:10.095 MT, RODRIGO HENRIQUES TOCANTINS - OAB:79391/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 PROCESSO Nº 72355

Vistos, etc.

Compulsando o feito, mais precisamente a certidão lavrada pela gestora 

judicial à fl. 307, verifica-se que os valores requestados pela requerida à 

fl. 306 já foram transferidos para sua respectiva conta bancária, 

informada por ela própria à fl. 198, conforme se depreende do alvará 

acostado à fl. 308, de modo que determino o retorno dos autos ao arquivo, 

após as baixas e anotações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247765 Nr: 2019-70.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Matias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18.566

 PROCESSO/CÓD. Nº 247765

 Vistos, etc.

Inicialmente, chamo o feito à ordem para receber a denúncia oferecida 

contra Rogério Matias de Lima por satisfazer os requisitos do art. 41 do 

CPP e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, 

das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Outrossim, conforme anotado pelo Ministério Público em sua manifestação 

de fl. 58, não há na mídia audiovisual de fl. 51 as gravações do 

interrogatório do autor do fato e as alegações orais da acusação e 

defesa, pelo que determino seja oficiada à Primeira Vara desta Comarca 

para que providencie a gravação em CD-ROM dos atos faltantes, uma vez 

que referido Juízo presidiu a audiência.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.
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Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 218911 Nr: 3422-79.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Gonçalves de Souza, Roberto Catarino 

Dias Paes, Evânio Amaro Ferreira, Ademilson Borges Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:, LUCAS BERNARDINO - OAB:, MÁRIO MÁRCIO BORGES 

MODESTO - OAB:, RENAN AFONSO VALERIO - OAB:

 Processo/CI nº 218911

Vistos etc.

Abram-se vistas às defesas dos réus Ademilson Borges Prado e Roberto 

Catarino Dias Paes para o oferecimento das respectivas alegações finais.

Após, conclusos para sentença.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243972 Nr: 2-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 2-61.2017.811.0011 código 243972

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU: Paulo Henrique Nunes Pereira

INTIMANDO: Indiciado: Paulo Henrique Nunes Pereira, Cpf: 02730394150, 

Rg: 20200870 SSP MT Filiação: Ailton Faustino Pereira e Maria de Loudes 

Nunes Pereira, data de nascimento: 04/08/1990, brasileiro(a), natural de 

Araputanga-MT, solteiro(a), autônomo, Endereço: em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 21/21v, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: SENTENÇA Vistos em correição. Medida protetiva 

deferida por prazo indeterminado, com vítima e requerido intimados. Torno 

parcialmente sem efeito a decisão que deferiu as medidas protetivas, para 

que as medidas protetivas já deferidas tenham vigência por 06 (seis) 

meses a partir desta data. Assim, ficam as medidas deferidas até o dia 

01/12/2017. Acaso a situação de risco se mantenha até referida data, 

poderá a vítima comparecer em balcão de Secretaria e justificadamente 

postular a continuação das medidas, devendo assim proceder nos 30 

(trinta) últimos dias do prazo para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 

01/11/2017 e 01/12/2017. Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, 

de cunho eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de 

urgência, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC. Intimem-se pessoalmente a vítima e o requerido para 

conhecimento desta sentença. Havendo interesse na revogação antes do 

referido prazo da medida por parte da vítima, a mesma deverá manifestar 

seu intento diretamente no balcão da Secretaria. Em caso de 

irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos 

por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública. Ciência ao 

Ministério Público. Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se 

os autos. Resta a presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic 

stantibus”, de modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante 

o arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados. 

Havendo requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e 

voltem-me conclusos. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 1º de junho de 2017. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 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, Glaucia Helena 

Magalhães Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 8 de março de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 147216 Nr: 1074-84.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Barreto de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Martinez - 

OAB:13.681

 PROCESSO/CÓD. Nº 147216

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 446, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 175407 Nr: 14277-63.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - 

OAB:8343/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 175407

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 762, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Por fim, consoante ao pedido do Ministério Público de fls.765, item “2”, 

determino que seja oficiado à Segunda Vara Federal da Comarca de São 

José do Rio Preto/SP, solicitando a guia de execução definitiva.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 209928 Nr: 2029-22.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esmar Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:14399
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 PROCESSO/CÓD. Nº 209928

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 211, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Por fim, defiro o pedido do Ministério Público de fls.214, item “1” e 

determino que seja expedida a guia de execução definitiva.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 227136

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 416, proceda-se com a expedição e juntada da guia 

definitiva referente à ação penal CI 226404, elaborando-se novo cálculo 

de pena, com posterior vistas às partes para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Após, voltem-me conclusos para homologação.

Outrossim, considerando os documentos juntados pela recuperanda à fl. 

422, justificando seu deslocamento à cidade de Cuiabá entre os dias 

01.03.2018 e 04.03.2018 para acompanhar seu filho em consulta médica, 

acolho sua justificativa para os devidos fins.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197514 Nr: 3920-15.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Bayer Silva Lica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA - OAB:14.325 MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 197514

 Vistos, etc.

Tendo em vista que já transcorreram mais de noventa dias do trânsito em 

julgado da sentença, sem qualquer manifestação acerca do objeto 

apreendido à fl. 35 (art. 123 do CPP), determino o perdimento do seguinte 

bem:

1- 01 (uma) faca, tamanho médio, cabo de madeira, da marca Tramontina.

Nessa senda, em razão do ínfimo valor do objeto indicado acima, 

proceda-se com a sua imediata destruição, lavrando-se o pertinente 

termo.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 190597 Nr: 2941-53.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 190597

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 368, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253131 Nr: 4802-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 253131

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl. 169), recebo o recurso de apelação 

interposto pelo réu à fl. 167-verso em seus legais efeitos.

Intime-se o advogado de defesa para apresentar as razões recursais e, 

em seguida, o Ministério Público para as contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108692 Nr: 5324-31.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiene Pires Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME, Paulo Cesar 

Macena dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato ajuizada por Leidiene Pires 

Martins em desfavor de Lucelene de Ávila Selhorst – ME.

 Da análise dos autos vislumbra-se que houve o declínio da competência 

ante a existência de processo em trâmite perante o juízo da 2ª Vara 

tratando das mesmas partes e causa de pedir.

 Contudo, diante da informação de fls. 85, a qual detalha a natureza 

conservativa da demanda, reconheço a competência deste juízo para 

processar e julgar a presente ação.

 Desta feita, nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo 

Civil, designo o dia 07 de maio de 2018, ás 13h30min horário oficial do 

Mato Grosso, para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 
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ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108692 Nr: 5324-31.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiene Pires Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME, Paulo Cesar 

Macena dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108692 Nr: 5324-31.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiene Pires Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME, Paulo Cesar 

Macena dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte Autora, através de 

seus advogados, de parte da decisão de fls. 87/88 a seguir transcrita: 

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato ajuizada por Leidiene Pires 

Martins em desfavor de Lucelene de Ávila Selhorst – ME.

 Da análise dos autos vislumbra-se que houve o declínio da competência 

ante a existência de processo em trâmite perante o juízo da 2ª Vara 

tratando das mesmas partes e causa de pedir.

 Contudo, diante da informação de fls. 85, a qual detalha a natureza 

conservativa da demanda, reconheço a competência deste juízo para 

processar e julgar a presente ação.

 Desta feita, nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo 

Civil, designo o dia 07 de maio de 2018, ás 13h30min horário oficial do 

Mato Grosso, para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil. ...

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29158 Nr: 2051-64.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Michiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Vistos em correição, etc.

Defiro o item “a” do pleito à fl. 152, cumpra-se nos termos ali delineados.

Por sua vez, em relação ao item “c” do petitório à fl. 152v°, com a devida 

vênia a parte Exequente, impossível o deferimento do pedido de gratuidade 

judiciária.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

Não é o que ocorre com a parte Exequente, uma vez que, não demonstra 

ser pessoa de pequeno porte financeiro que necessita da gratuidade 

judiciária, pelo contrário se revela Advogado de renome no Estado, com 

grande escritório, vide documento anexo. É evidente que se mostra capaz 

de recolher às custas necessárias ao processamento de sua pretensão, 

haja vista, não ter o condão à gratuidade processual.

 Nesse sentido, de grande a valia a lição da Desembargadora Maria Helena 

Garglione Póvoas, nos autos do Recurso de Apelação n° 91568/2013:

“[...] embora a Lei diga que a concessão da gratuidade de justiça dá-se 

pela afirmação de pobreza pela parte, o Juiz não pode ser considerado 

mero protocolista, pronto a despachar todo e qualquer pedido formulado 

nesse sentido. Vale dizer, sendo constatado no caso concreto que o 

benefício não é devido, o Juiz, ao contrário do que possa parecer pela 

leitura de letra fria da Lei, tem o dever de indeferir o pedido.” (Sem grifos 

no original)

INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79943 Nr: 3095-06.2014.811.0086

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Langaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Diego Lucas Gasques - OAB:, Marcelo Leandro 

Martins Rosada - OAB:, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B

 Vistos.

Considerando que a requerida foi condenada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados na 

sentença de fls. 94/95 e já efetuou o referido depósito do valor que 

entendeu devido, intime-se o requerente para postular pelo levantamento 

do valor depósito e o que mais entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de envio dos autos ao arquivo provisório.

 Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INALDO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: INALDO ALVES FEITOSA Dados 

do Processo: Processo: 1000644-83.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

62,49 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/06/2018 

Hora: 16:20 REQUERENTE: INALDO ALVES FEITOSA Advogados do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, PAULO 

ANTONIO GUERRA - MT16276/O Nome: INALDO ALVES FEITOSA 

Endereço: Rua da Acerolas, 1860, Jardim Imperial, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Endereço: PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO, 20, Andar 11, Sala 1.101 e 

1.102 Andar 12, Sala 1.201, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20010-010 Senhor(a): REQUERENTE: INALDO ALVES FEITOSA 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, 20 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: 1001259-73.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001259-73.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: VANESSA MARIA SANTOS DA SILVA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não verifico 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. Vanessa 

Maria Santos da Silva ingressou com a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais em face de 

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros relatando que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva 

legítima, por se tratar cessão de crédito e a combater a existência de 

danos morais. Todavia, as alegações da Reclamada não subsistem, pois 

não coligiu provas de que o valor objeto do apontamento junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é devido, deixando de carrear aos autos o contrato 

entabulado entre a Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento 

este imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte 

ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do 

débito objeto do contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex 

vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 

Assim, inexistindo prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), 

indevida se mostra a sua cobrança, bem como o cadastramento da parte 

autora nos órgãos de restrição de crédito. A verba honorária restou 

adequadamente fixada na origem, na forma do artigo 20, parágrafos 

terceiro e quarto, do CPC, não merecendo majoração. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA 

COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos 

alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao réu, a 

prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito II - 

Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do ato, a 

inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo cessionário 

configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se satisfaz 

com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - Comprovados o ato 

ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a indenização pelos 

danos morais experimentados pela parte autora. V - Consoante 

entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação por danos 

morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser 

irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. 

(TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA 

CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e publicado 

em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 
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nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Não se aplica a súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça, porque não há inscrições anteriores e 

concomitantes no momento do protocolo da ação. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ademais, tal 

valor se afigura justo ao considerar o longo período em que o nome da 

Reclamante esteve com restrição, bem como ante a sua demora em 

procurar meios de recuperar o crédito na praça e, principalmente, diante 

de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA FERREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: DANIELE CRISTINA FERREIRA 

DA SILVA Dados do Processo: Processo: 1000653-45.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 37.480,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 13/06/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: DANIELE 

CRISTINA FERREIRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Nome: DANIELE CRISTINA 

FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA DOS CAMBARAS, 3197, QD. 01 

LOTE 09 JIT 02, PRIMAVERA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

Senhor(a): REQUERENTE: DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA 

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, 20 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: 1000658-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CARLOS MENDES DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000658-67.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.225,08 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/06/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: CARLOS MENDES DA SILVA 

Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

MT0007170A, EDIVANE TEIXEIRA DARIO - MT0018423A Nome: CARLOS 

MENDES DA SILVA Endereço: Rua dos Palmitos, 2612, W, Primavera I, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A Nome: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: Av. Mutum, 150, w, Centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, - DE 1884 A 

3250 - LADO PAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01451-000 Senhor(a): REQUERENTE: CARLOS MENDES DA SILVA 

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, 20 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINETE BARRETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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: 1000556-45.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 85,81 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: REQUERENTE: SIDINETE BARRETO DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - MT0009119S-A 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 11862358 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, 9 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: 1000345-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000345-09.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GISELI TREIB CASARIN DI 

ANGELO REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Em vista dos efeitos 

infringentes dos Embargos de Declaração opostos (id. 11345275) e nos 

termos do § 2º do artigo 1.022 do CPC, intime-se a parte embargada para, 

querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SCHARF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000439-54.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ALEX SCHARF REQUERIDO: 

AYMORE Vistos, etc. Em vista dos efeitos infringentes dos Embargos de 

Declaração opostos (id. 11345323) e nos termos do § 2º do artigo 1.022 

do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTA DA SILVA PINHEIRO (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 NOVA MUTUM 1000443-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIA MARTA DA SILVA PINHEIRO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. O feito prescinde 

de dilação probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com 

esteio no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de 

matéria exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente 

comprovados nos autos. Quanto a preliminar de incompetência do juízo 

com relação ao valor atribuído à causa, opino pela sua rejeição, 

considerando o disposto no § 3º, do artigo 3º que prenuncia que “a opção 

pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito 

excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de 

conciliação”. Passo a analisar o mérito. Antonia Marta da Silva Pinheiro 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

argumentando, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer e qual tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos 

que motivaram a propositura da presente ação. 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. Assim, em que pese os 

argumentos tecidos pela Reclamante, em contestação a Reclamada 

combateu suas as alegações e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio dos documentos coligidos, mormente pelo 

longo histórico de ligações efetuadas e pela comprovação de pagamento 

de faturas pretéritas, o que indica a existência de contratação e utilização 

do serviço telefônico. A Reclamada apresentou documentação idônea 

acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do 

débito. Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pela Reclamada refutaram a tese da Reclamante, pois 

há traço da contratação do serviço telefônico e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pela Reclamada demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Veja-se, nesse sentido, o histórico de 

ligações onde constam diversas ligações sugerindo evidências acerca da 

efetiva utilização dos serviços de telefonia cobrados e não pagos. De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, 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 

da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 
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inicial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR RONSONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001232-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO CARLOS ALVES REQUERIDO: WALDIR RONSONI 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por João Carlos Alves em 

desfavor de Walter Ronsani. Sustenta o Reclamante que é credor do 

Reclamado do valor R$ 9.996,00 (nove mil novecentos e noventa e seis 

reais), referente à venda de 6 (seis) cabeças de gado fêmeas de 25 

(vinte e cinco) meses cada, dívida esta representada pela nota fiscal que 

veio anexada. Aduz que não foi possível receber a quantia de forma 

espontânea, inclusive compareceu ao CESJUSC desta comarca para uma 

audiência de conciliação, sem sucesso, o que ensejou a propositura da 

presente ação. Pois bem, nota-se que o Reclamado foi regularmente 

citado, compareceu à audiência de conciliação, entretanto, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Desta maneira, 

o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com 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. 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). No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas 

constantes nos autos, corroborado com a revelia do Reclamado, impõe-se 

o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em 

audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito [art. 355, II]. 

Partindo dessas premissas, entendo que os fatos alegados pelo 

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 do Reclamado, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 9.996,00 (nove mil novecentos e 

noventa e seis reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da 

data da citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde o 

inadimplemento, com resolução do mérito consoante o disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

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, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LOPES DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000395-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NILTON LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência 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. De outra banda, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado sob a id. n. 11736175 pois o presente caso 

se amolda à exceção prevista na parte final do enunciado n. 90 do 

FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG)”. Pois bem, trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais aforada por Nilton Lopes de Oliveira em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, noticia o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado por débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. 
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No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da 

inicial e apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de 

uma Proposta de Abertura de Conta devidamente assinada pelo 

Reclamante, bem como cópia de seus documentos pessoais, o que 

demonstra a regularidade da contratação do serviço bancário. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pelo Reclamado, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela revogação da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9462739]. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE FRANCISCA DA CONCEICAO (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)

 

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: 1000007-35.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/10/2017 Hora: 14:40 REQUERENTE: ADRIELE FRANCISCA DA 

CONCEICAO Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES 

FERREIRA - MT0008359A REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Advogado do(a) REQUERIDO: 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC0008927A Certifico e dou fé 

que o Recurso protocolado no ID 12044783 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, 9 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: 1000225-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE BLAUTH REUTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO BALDISSERA OAB - MT0022625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000225-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FILIPE BLAUTH REUTER REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução para a produção de novas provas. 

De início, opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida por Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., pois o cartão 

de crédito não é administrado por ela, mas sim pelo Banco do Brasil S.A. A 

Mastercard apenas é titular da bandeira, ou seja, a empresa responsável 

pela comunicação da transação entre o adquirente e o emissor do cartão 
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de crédito, portanto, não integra a relação de direito material que embasa a 

pretensão inicial, impendendo sua exclusão do polo passivo da presente 

ação. No mais, não há falar um inépcia da inicial, pois esta preenche de 

forma satisfatória os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Passo à 

análise meritória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por Filipe Blauth Reuter desfavor de Banco do Brasil 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, 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. O Reclamante intentou a presente ação alegando, em 

síntese, que é correntista do banco Reclamado e possui um cartão de 

crédito Mastercard. Relata que realizou uma viagem com sua família para o 

estado de Santa Catarina e que em certa altura do trajeto parou para 

abastecer o veículo e tomar o café da manhã. Aduz que ao tentar efetuar 

o pagamento das despesas seu cartão de crédito não foi aceito sob 

alegação de ausência de saldo. Afirma que estava sem recursos 

financeiros e precisou pedir dinheiro emprestado a estranhos para pagar 

a conta e seguir viagem. Narrar, por fim, que seu cartão de crédito 

possuía saldo disponível naquela ocasião e o que a recusa fora 

injustificada. Por estas razões, propôs a presente ação requerendo 

indenização por danos morais. Em sua peça contestatória o Reclamado 

argumenta que o Reclamante não fez prova do momento em que teve a 

operação negada por suposto bloqueio do cartão, que o cartão é 

bloqueado caso o cadastro do cliente apresente restrições impeditivas, 

inclusão no CCF, inadimplência dos produtos que possui no banco ou que 

esteja com limite de crédito insuficiente. Nega que tenha havido conduta 

ilícita de sua parte, bem como combate o pedido de indenização por danos 

morais. Pois bem, apesar da dinâmica da distribuição do ônus da prova 

inserta no artigo 373 do Código de Processo Civil, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, 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 é que o CDC permite a inversão do ônus 

da prova em favor do consumidor, consoante estatui o inciso VIII, do seu 

artigo 6º. Partindo deste pressuposto, o Reclamado deixou de comprovar 

documentalmente que o Reclamante possuía restrições impeditivas, 

inclusão no CCF, inadimplência dos seus produtos ou que estivesse com 

limite de crédito insuficiente, que pudesse justificar a negativa de 

realização de pagamento com o cartão de crédito, ônus que lhe cabia e do 

qual não se desvencilhou. Imperioso, destacar que o deslinde da questão 

fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. O Reclamante descreve 

que teve o cartão bloqueado dentro de estabelecimento comercial. A 

recusa ao crédito por ele sofrida é hábil a ensejar a reparação pelo dano 

moral. Ao obstar a transação de forma injustificada, o Reclamado expôs o 

consumidor, permitindo que fosse tido como mau pagador, tanto pela 

pessoa que o tendia, como pelos demais clientes do estabelecimento 

comercial. Reconhecendo que a situação exposta permite arbitramento de 

indenização, destaco o seguintes julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Cível Nº 0059565-55.2013.811.0001 Primeiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Itaú Unibanco S.A. Recorrido: 

Priscila Fernanda Dias Barros EMENTA CONSUMIDOR. CARTÃO DE 

CRÉDITO. TRANSAÇÃO NEGADA. EXISTÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Configura dano moral 

passível de compensação a recusa de cartão de crédito quando há saldo 

disponível. A falha na prestação foi capaz de expor a parte requerente à 

situação constrangedora e vexatória, pois não conseguiu realizar uma 

compra. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não 

comporta reparos, pois atende aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. Sentença mantida. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 595655520138110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). (g.n.) Nessas condições, 

concluo que a prestação de serviço foi falha, culminando no dever do 

Reclamado em indenizar o Reclamante pelos danos morais por ele 

experimentados. Pois que, se acaso ocorresse a prestação dos serviços 

de forma adequada, o Reclamante não teria 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”. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

opino pela exclusão de Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., 

do polo passivo da presente ação, ante a sua ilegitimidade, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e; Opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR o Reclamado 

Banco do Brasil S.A. a pagar ao Reclamante a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, com resolução do 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). 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. 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, 13 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE SOUZA PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON MOMO SCARIOT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: AGNALDO DE SOUZA PORFIRIO 

Dados do Processo: Processo: 1000739-16.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 4.732,59 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/06/2018 Hora: 17:20 REQUERENTE: AGNALDO DE SOUZA PORFIRIO 

Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A, 

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A Nome: AGNALDO DE 

SOUZA PORFIRIO Endereço: Rua das Videiras, 523, Jardim II, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: ALISSON MOMO SCARIOT 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ALISSON MOMO SCARIOT Endereço: 

Avenida das Tamareiras, 119 - N, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: AGNALDO DE SOUZA PORFIRIO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 
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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, 20 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: 1000328-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES LEMOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000328-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: JUARES LEMOS DA 

SILVA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

questão controvertida. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

Gilberto Padilha - EPP em desfavor de Juarez Lemos da Silva. Sustenta o 

Reclamante que é credor do Reclamado do valor R$ 556,00 (quinhentos e 

cinquenta e seis reais), referente à aquisição de produtos e utilização de 

mão de obra, dívida esta representada pelo boleto que veio anexado. 

Aduz que não foi possível receber a quantia de forma espontânea, o que 

ensejou a propositura da presente ação. Pois bem, nota-se que o 

Reclamado foi regularmente citado, consoante se infere do AR anexado 

as id. n. 10082101 destes autos, contudo, deixou de comparecer a 

audiência de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. Desta maneira, extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 

que: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou 

à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. E ainda o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com 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. 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). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

Reclamado, impõe-se o reconhecimento da prescindibilidade da produção 

de provas em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito 

[art. 355, II]. Partindo dessas premissas, entendo que os fatos alegados 

pelo 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 do Reclamado, a pretensão se mostra 

devidamente amparada documentalmente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante o originário de valor de R$ 556,00 

(quinhentos e cinquenta e seis reais), acrescido de juros de mora de 1% 

a.m. a partir da data do vencimento da dívida e corrigido monetariamente 

pelo INPC desde a citação, com resolução do mérito consoante o disposto 

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua 

o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do 

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, 14 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000664-74.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência 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 Carlos Alberto de Oliveira em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 
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o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. Assim, no que 

tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao considerar o longo 

período em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como 

ante a sua demora em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 1001255-36.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

14.055,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: DOMINGOS DOS SANTOS SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado do(a) 

REQUERIDO: Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 11912045 

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, 9 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: 1000588-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 NOVA MUTUM 1000588-50.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO SERGIO PEREIRA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídica c.c. com Indenização Por Danos 

Morais proposta por Antonio Sergio Pereira Silva em desfavor de Banco 

Bradescard S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia grafotécnica para solução do presente litígio. Ora, no caso, o 

Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui o débito 

cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, o 
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Reclamado apresentou um contrato com assinatura que alega pertencer 

ao Reclamante. Entretanto, tanto dos documentos apresentados pelo 

Reclamante, quanto pelo Reclamado, noto dissensão nas assinaturas, 

como na carteira de identidade do Reclamante, na procuração outorgada 

ao seu advogado e nos documentos apresentados pelo Reclamado. Ou 

seja, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se as 

assinaturas, de fato, pertencem ao Reclamante, isso, por meio do 

competente exame grafotécnico. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis 

não podem julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao 

que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse 

sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA DE 

JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 

46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos 

documentos apresentados, outro caminho não há a não ser o acolhimento 

da preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo Reclamado e 

reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 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, 16 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON GOMES DUARTE (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 NOVA MUTUM 1000397-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADENILSON GOMES DUARTE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição de id. n. 11748975. Neste aspecto, o Enunciado 

n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INALDO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO Dados do Processo: Processo: 

1000644-83.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 62,49 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/06/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: 

INALDO ALVES FEITOSA Advogados do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O, PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Nome: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: PRAÇA QUINZE DE 

NOVEMBRO, 20, Andar 11, Sala 1.101 e 1.102 Andar 12, Sala 1.201, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 
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à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 20 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA FERREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: VIVO S.A. Dados do 

Processo: Processo: 1000653-45.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

37.480,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/06/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: DANIELE CRISTINA FERREIRA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR 

- MT0016625A REQUERIDO: VIVO S.A. Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - 

MT0013333A-O Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 20 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Dados do Processo: Processo: 1000658-67.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.225,08 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/06/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: CARLOS MENDES DA SILVA 

Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

MT0007170A, EDIVANE TEIXEIRA DARIO - MT0018423A REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: Av. Mutum, 150, w, 

Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, - 

DE 1884 A 3250 - LADO PAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01451-000 Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A 

Senhor(a): REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 

da Lei 9.099/1995, bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao 

final transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta/mandado, para todos os termos da ação 

indicada, ciente que deverá comparecer à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada, bem como do DEFERIMENTO do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência (Liminar). 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 20 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MECIAS PEDROSO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000627-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MECIAS PEDROSO DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76411 Nr: 44-84.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Rafael Mulhbaier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Maicon Rafael Mulhbaier foi denunciado pelo Ministério Público Estadual 

pela suposta prática do crime previsto no art. 306, §1º, inciso II, da Lei 

9.503/1997.

 A denúncia foi oferecida em 19/02/2014 e foi realizada audiência de 

suspensão condicional do processo no dia 18/06/2014, oportunidade na 

qual o acusado aceitou integralmente as condições impostas.

Às fls. 59-vº, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do 

acusado pelo cumprimento integral das condições durante o período de 

prova.

Relatei. Decido.

Analisando os termos da suspensão condicional do processo proposta ao 

acusado, observa-se que, realmente, o acusado cumpriu todas as 

condições que lhe foram impostas, inclusive quanto à prestação 

pecuniária, conforme certidão de fls. 59, o que impõe a extinção de sua 

punibilidade, conforme manifestação Ministerial retro.

Isto posto, diante da expiração do período de prova sem qualquer 

revogação e do cumprimento integral das condições impostas, ACOLHO a 

Promoção Ministerial, para, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado MAICON RAFAEL 

MULHBAIER, devidamente qualificado nos autos, em relação aos fatos que 

lhe foram imputados neste feito.

Intimem-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as 

devidas baixas.

O valor recolhido deverá ser dividido igualitariamente entre as entidades 

cadastradas junto à Diretoria do Foro nos termos do provimento 

23/2013-CGJ

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90918 Nr: 512-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valdir de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 01 de outubro de 2018, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64895 Nr: 364-65.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SELMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

XAVANTINA, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, não acolho os embargos de declaração opostos.Destarte, 

permanece irretocável a sentença de fls. 573/575.Nesta senda, 

considerando que a requerente já apresentou recurso de apelação (fls. 

577/592), bem como o não acolhimento dos embargos de declaração, 

considerando, ainda, que já há contrarrazões apresentadas pelo 

requerido, nos termos do art. 1.024, §5º do CPC, remetam-se os autos ao 

Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, § 3º, art. 

1.010).Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33049 Nr: 2893-33.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO LESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SOUZA RIBEIRO, ALEXANDRE 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809 MS, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 121).

Com o retorno do AR, intime-se a exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24665 Nr: 2830-76.2007.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DELMIR FUCKS, JOSE FABRINI, EDEMAR 

GERSON KNUTZEN, DANIEL KOHLER, NORMA NIENOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS VALE AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:202844/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a objeção de não-executividade e, em 

consequência, declaro prescrita a verba honorária devida pelos 

executados, nos termos do art. 924, V do CPC c/c art. 206, §5º, II do 

CC/02.Sem custas e honorários, eis que a exequente é a Defensoria 

Pública Estadual.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o presente 

feito com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22299 Nr: 778-10.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 184/185.

Expeça-se nova Requisição de Pequeno Valor em favor do credor, nos 

termos do art. 3º, “caput” da Lei nº 13.463/2017.

Após, efetuado o depósito do valor devido a título de RPV, expeça-se 

alvará em favor do credor, observando-se o requestado nos itens “4 e 5” 

da fl. 185 c/c fl. 11.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39299 Nr: 132-24.2012.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES CLEY FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661-MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A 

OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória, posteriormente convertida em ação executiva, 

proposta por BANCO ITAU S/A em desfavor de RONES CLEY FERREIRA 

DA SILVA (fl. 53).

O requerido, em que pese devidamente citado (fl. 46), não se manifestou 

no feito.

À fl. 86 o exequente requer a desistência do processo, nos termos do art. 

485, VIII do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido.

Considerando que o exequente formulou requerimento de desistência do 

feito, bem como tendo em vista a ausência de manifestação do executado 

nos autos, alternativa não resta que não a homologação do pedido.

 Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII c/c art. 318, p.u., do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, pois não há informação sobre a constituição 

de patrono ao executado.

Condeno a exequente ao pagamento de custas finais, se houver (art. 90, 

“caput”, CPC).

Considerando que a exequente desistiu do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97804 Nr: 7275-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADM, MHBDL, GR, EMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 24.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2405-05.2014.811.0012
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAUL PRESTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A, MICHELE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:20030/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Suspendo o curso da presente execução por 2 (dois) meses (art. 921, I 

c/c art. 313, §2º, I do CPC) diante da indicação do óbito do executado (fl. 

109); assim, intime-se o exequente para que promova a regularização do 

polo passivo, incluindo os herdeiros deste e os respectivos endereços a 

fim de que sejam efetuadas as respectivas citações.

 Após, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25667 Nr: 115-27.2008.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR ANTÔNIO BERTÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Vistos.

Sobre a complementação ao laudo pericial de fls. 382/385, digam as partes 

em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 91788 Nr: 3642-69.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RUBENS FACCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o peticionário de ref. 25 para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar o instrumento procuratório a si outorgado.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61105 Nr: 2188-30.2012.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354-B

 Vistos.

Intime-se o acusado, por seu advogado, para apresentar os memoriais 

finais, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74608 Nr: 2668-03.2015.811.0012

 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: SAMUEL GOUVEIRA VICENTE, WESLENY GOUVEIA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANTI - OAB:17.202-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados dos requerentes para manifestarem a respeito 

do ofício da Caixa Econômica Ferderal juntado na ref.63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 92370 Nr: 3969-14.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para a embargante impugnar a 

contestação ofertada.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74608 Nr: 2668-03.2015.811.0012

 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: SAMUEL GOUVEIRA VICENTE, WESLENY GOUVEIA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANTI - OAB:17.202-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 64.

Expeça-se novo alvará em favor de Miriã Francisco Soares.

Após, intime-se as partes sobre o ofício de fl. 92.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64973 Nr: 430-45.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SERGIO DAVI E CIA LTDA, MAURO SERGIO 

DAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANDRADE ELETRIFICAÇÕES LTDA, 

PAULO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/O, SAULMAR ANTONIO BARBOSA - OAB:64.340-RS

 Vistos.Primeiramente, diligencie-se quanto à devolução da missiva de fl. 

225 devidamente cumprida.Em segundo lugar, quanto à pretensão da parte 

autora no que tange à oitiva pessoal do requerido nesta Comarca, 

indefiro-a. A uma, porque tal como consignado na decisão de fl. 236, a 

parte requerida se trata de pessoa com saúde debilitada. A duas, porque, 

em razão da distância entre o local de residência desta e este Juízo 

(aproximadamente 2.000 quilômetros), conforme art. 385, §3º do CPC, bem 

como entendimento jurisprudencial, é perfeitamente possível a oitiva 

pessoal do requerido na comarca em que reside, sem que tal fato 

configure cerceamento de defesa.Neste sentido:(TJ-SP - APL: 

10145972520158260068 SP 1014597-25.2015.8.26.0068, TJ-MG - AI: 
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10024113116271001 MG).Portanto, expeça-se carta precatória para que 

se proceda ao depoimento pessoal do requerido na comarca em que 

reside (Ronda Alta/RS), intimando-se a parte autora da expedição da 

missiva para, querendo, acompanhar e se fazer presente (ou 

representado) na solenidade.Em terceiro lugar, certifique-se quanto à 

intimação do requerido/reconvinte determinada à fl. 244. Por fim, indefiro o 

pedido de fl. 249, item “a”.Isso porque, as partes foram devidamente 

intimadas para especificarem provas (fl. 203), tendo apenas o requerente 

se manifestado (fl. 208); em sua manifestação, o autor pugnou pelo 

depoimento pessoal do requerido e pela produção de prova testemunhal; 

todas as testemunhas arroladas pela parte autora possuem residência em 

Sinop/MT, o que determinou a expedição de carta precatória para suas 

oitivas (fl. 222 c/c fl. 225); o depoimento pessoal do requerido, conforme 

acima exposta, será realizado em sua comarca de residência.Portanto, 

não há necessidade de designação de nova audiência instrutória a ser 

realizada neste juízo, haja vista que o depoimento pessoal do requerido 

será realizado na comarca de sua residência, bem como que já fora 

expedida missiva para oitiva das testemunhas arroladas pelo 

autor.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84113 Nr: 3942-65.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO, 

ALESSANDRO MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de embargos de declaração opostos pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI 

ARAXINGU em desfavor da decisão ref. 106, em que alega contrariedade 

e obscuridade no citado “decisum”, mormente por haver indeferido o 

pedido de venda da soja arrestada.Vieram-me os autos conclusos.É o 

breve relatório.Fundamento e Decido.Primeiramente, consabido que os 

embargos declaratórios são cabíveis nos casos em que há ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da lei processual civil 

(art. 1.022). “In casu”, verifico inexistentes os vícios elencados no art. 

1.022 do CPC.Isso porque, da análise da irresignação do embargante, 

verifica-se que sua real intenção é o reexame da matéria já analisada por 

objeto da decisão de ref. 106, com consequente modificação desta 

(deferindo a venda da soja arrestada) pela via oblíqua dos presentes 

aclaratórios, o que não comporta guarida nos termos da jurisprudência 

deste eg. TJMT.Ademais, verifica-se que o eg. TJMT, por objeto do 

julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002024-74.2018.8.11.0000, 

interposto contra decisão proferida no feito de código 100230, o qual se 

trata de embargos de terceiros promovidos contra o arresto da presente 

execução, determinou que a soja arrestada permanecesse em depósito, 

sendo vedada a sua venda, nos seguintes termos:“[...] DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR, SOMENTE PARA CONCEDER O EFEITO 

SUSPENSIVO ao recurso, para manter o depósito da soja sequestrada nos 

locais onde se encontram, sendo VEDADA a sua transferência ou 

alienação, por qualquer uma das partes, até a decisão de mérito deste 

recurso”.Assim sendo, não acolho os embargos de declaração 

opostos.Destarte, permanece irretocável o “decisum” de ref. 106, o qual 

deverá ser integralmente cumprido.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97804 Nr: 7275-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADM, MHBDL, GR, EMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

rural deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75611 Nr: 3182-53.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUILTON PASSOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Diante do ofício circular 01/2018/GAB/J-Aux, oriundo da Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso, bem como considerando a Resolução 

nº. 134/2011 do CNJ, que preconiza em seu artigo 1 que “as armas de 

fogo e munições apreendidas nos autos submetidos ao Poder Judiciário 

deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação, após a elaboração do respectivo laudo pericial, intimação das 

partes sobre o seu resultado e eventual notificação do proprietário de 

boa-fé para manifestação quanto ao interesse na restituição”, DETERMINO 

que as partes sejam intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestarem se há necessidade de manutenção do armamento 

apreendido em depósito judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77946 Nr: 862-93.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. KONZEN E CIA LTDA - ME, FLAVIO 

ALBERTO KONZEN, GILSON TADEU ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que os requeridos foram devidamente citados e não 

realizaram o pagamento da dívida e/ou apresentaram embargos, nos 

termos do art. 701, §2º do CPC, converto o presente feito em execução 

por quantia certa.Isso porque a citação realizada via AR no endereço do 

devedor, ainda que recebida por terceiro, não macula a validade do ato, 

tendo em vista a teoria da aparência. Neste sentido é, inclusive, a 

jurisprudência(...)Apresentado o valor devido, na forma do artigo 513, §2º 

do CPC, intimem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

paguem o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, 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 e, também, de honorários de advogado de dez por cento.Ademais, 

não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo, conforme explana o § 8º do art. 528 do 

CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40267 Nr: 947-21.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA ELI RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária que MAFALDA ELI RIGODANZO propôs 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, pela 

qual, em sentença de fls. 156/158 fora reconhecido o direito à 

aposentadoria rural pretendida.

A sentença fora atacada via Recurso de Apelação (fls. 160/166), 

constando decisão do eg. TRF1 1ª-Região às fls. 175/177, na qual há 

declaração de ausência de direito da requerente quanto ao benefício 

previdenciário.

Referido acórdão transitou em julgado em 19/04/2017, conforme certidão 

de fl. 179.

Com o retorno dos autos a este juízo “a quo”, instadas as partes a 

manifestarem, a autora manifestou descontentamento com o acórdão 

dizendo que não condiz com o processo.

A parte requerida ainda não foi intimada.

Assim, intime-se a autarquia demandada do retorno dos autos a este juízo 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido determino, desde já, o arquivamento definitivo dos 

autos, com as baixas de estilo e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75611 Nr: 3182-53.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUILTON PASSOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Primeiramente, intime-se o advogado do réu da decisão de ref. 89 para 

manifestação.

No que tange ao requerimento do Ministério Público de ref. 94, verifica-se 

da ref. 83 e 86 que a nobre serventia solicitou informações à Comarca de 

Correntina quanto ao cumprimento da missiva expedida àquele juízo, bem 

como expediu carta precatória para a Comarca de Barra do Garças, 

solicitando a inquirição de testemunha (ref. 84/85), cumprindo com a 

determinação de ref. 78/79.

Porém, ante o lapso temporal, determino que seja reiterada a solicitação de 

informações quanto ao cumprimento da missiva expedida à Comarca de 

Correntina/BA, bem como que seja solicitada informações quanto à 

missiva expedida à Comarca de Barra do Garças/MT.

Com a juntada das missivas, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82888 Nr: 3277-49.2016.811.0012

 AÇÃO: Remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador->Processo 

de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA, JURACI VIEIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA APOLINÁRIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MIRANDA DUARTE - 

OAB:42.643/GO, MISSIAS LEONEL DE PAIVA - OAB:3.310-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 29: indefiro o pedido ministerial, uma vez que entendo ser necessária 

a provocação do autor para atuação da Defensoria Pública.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da 

parte interessada.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, intime-se a parte autora, 

pessoalmente e via DJe, para impulsionar o feito, requerendo o que for de 

direito em cinco dias, sob pena de extinção.

Às providências. Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65041 Nr: 490-18.2014.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OZENILDA AFONSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Verifico que Izaquiel Afonso de Oliveira, não foi integralizado a lide, em 

total desconformidade com a lei, uma vez que, sendo pai da infante, detém 

legalmente sua guarda (art. 1.630, 1.631, 1.632, 1.634, CC), sendo 

portanto, litisconsorte passivo necessário (art. 113, inciso I, 114 e 115, 

inciso I, CPC).

Desta forma converto o julgamento em diligência, intime-se a parte autora 

para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, a inclusão do genitor da 

menor no polo ativo ou passivo da ação conforme entender ser o caso. 

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Ciência ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101461 Nr: 1255-47.2018.811.0012

 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: OJZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QCAR, RFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO TOYAMA FALEIRO - 

OAB:19014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, 

concedo liminarmente a segurança pretendida para o fim de determinar 

que a autoridade coatora SUSPENDA o ato relatado no presente feito, qual 

seja, o jubilamento praticado sem o devido processo legal. Expeça-se o 

respectivo mandado de intimação para cumprimento da liminar concedida, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.Notifique-se a autoridade impetrada 

a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei n. 12.016/09, art. 7º, I). Se as informações vierem 

acompanhadas de documentos, diga a impetrante, em cinco (05) dias, 

ocasião em que não deve juntar novos documentos, sob pena de 

desentranhamento.Dê-se ciência do feito ao órgão de representação 

judicial da UNEMAT, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da 

inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.Cumpridos 

os itens supra, prestadas ou não informações, manifeste o representante 

do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e 

após, sejam os autos remetidos à conclusão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89359 Nr: 2242-20.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FRAGUAS JUNIOR, EMILIANA IMACULADA 

VOLPE FRAGUAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ, ARNIR LUNKES GOTZ, 

ELIZABETE LEIGH BRITO GOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 155.265.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 423 de 568



dia 30/05/2018, às 08h15min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 08/03/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81576 Nr: 2528-32.2016.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Intimação do autor para efetuar o pagamento das custas processuais no 

valor de R$ 504,46

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85860 Nr: 35-48.2017.811.0012

 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: SAVERA PEWAPTERE ABUTUWE MATTOS, ARIADNE 

PETSITSINARE´WE ABUTUWÊ DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR LORENZI DE 

MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do inventariante para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, nos moldes do art. 620 do 

Código de Processo Civil.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REGES AUGUSTO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000054-03.2018.8.11.0012 REQUERENTE: REGES AUGUSTO 

SAMPAIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para juntar aos autos comprovante de endereço recente (com no 

máximo 3 meses de emissão), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Às providências. Nova Xavantina/MT, 07 de março 

de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-85.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REGES AUGUSTO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000055-85.2018.8.11.0012 REQUERENTE: REGES AUGUSTO 

SAMPAIO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante de endereço 

recente (com no máximo 3 meses de emissão), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências. Nova 

Xavantina/MT, 07 de março de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-47.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000064-47.2018.8.11.0012 REQUERENTE: RAQUEL ALVES 

GARCIA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, MULTILASER INDUSTRIAL 

S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante 

de endereço recente (com no máximo 3 meses de emissão), no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências. 

Nova Xavantina/MT, 07 de março de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-54.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

judith Dalwith (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000070-54.2018.8.11.0012 REQUERENTE: MARIA ARLENE 

PEREIRA REQUERIDO: JUDITH DALWITH Vistos. Intime-se a parte autora 

para juntar aos autos comprovante de endereço recente (com no máximo 

3 meses de emissão), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Às providências. Nova Xavantina/MT, 07 de março 

de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97189 Nr: 6947-61.2017.811.0012

 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: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO CONVIVER TERCEIRA IDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, o recurso apresentado pelo Ministério Público (fls. 29/61), 

foi interposto dentro do prazo legal.

 Intime-se a recorrida, na pessoa de seu advogado, para que ofereça 

contrarrazões recursais, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos conclusos para apreciação 

da MMª. Juíza.

 O referido é verdade e dou fé.

Decisão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 424 de 568



Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-78.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MARQUES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000049-78.2018.8.11.0012 REQUERENTE: MARINALDO MARQUES MEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de ação declaratória c.c 

indenização, com pedido de tutela de urgência, proposta por Marinaldo 

Marques Meira em face de Banco BMG S.A., todos qualificados nos autos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que 

concerne ao pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em 

urgência ou evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte e que possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas 

inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida 

análise dos autos, observo não haver restado comprovado o perigo da 

demora caso a medida não seja concedida neste momento processual, 

conforme passo a expor. Os descontos realizados nos proventos do 

autor se iniciaram em setembro de 2016, somente vindo ajuizar ação no 

início de 2018, ou seja, mais de um ano depois, o que afasta a alegada 

urgência no presente caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela 

parte autora, diante da ausência dos requisitos necessários. Ante o 

exposto, indefiro a liminar pleiteada. Ante a premissa do artigo 54 da Lei 

9099/1995, postergo a análise da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, bem como intime o reclamante. Tendo em vista que o presente 

feito trata-se de relação consumerista, determino a inversão do ônus da 

prova. Advirto que o não comparecimento do reclamante na audiência 

designada implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em 

revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá 

a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, 

querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 

TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem produzir provas 

orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 07 de março de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MARQUES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000052-33.2018.8.11.0012 REQUERENTE: MARINALDO MARQUES MEIRA 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Trata-se de ação 

declaratória c.c indenização, com pedido de tutela de urgência, proposta 

por Marinaldo Marques Meira em face de Banco Daycoval S.A., todos 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela de 

urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, observo 

não haver restado comprovado o perigo da demora caso a medida não 

seja concedida neste momento processual, conforme passo a expor. Os 

descontos realizados nos proventos do autor se iniciaram em setembro de 

2016, somente vindo ajuizar ação no início de 2018, ou seja, mais de um 

ano depois, o que afasta a alegada urgência no presente caso. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, diante da ausência dos 

requisitos necessários. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise da concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como intime o reclamante. 

Tendo em vista que o presente feito trata-se de relação consumerista, 

determino a inversão do ônus da prova. Advirto que o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte reclamada 

contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as partes 

se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 07 de março de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-18.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MARQUES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000053-18.2018.8.11.0012 REQUERENTE: MARINALDO MARQUES MEIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória c.c 

indenização, com pedido de tutela de urgência, proposta por Marinaldo 

Marques Meira em face de Banco PAN S.A., todos qualificados nos autos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que 

concerne ao pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em 

urgência ou evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte e que possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas 

inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida 

análise dos autos, observo não haver restado comprovado o perigo da 

demora caso a medida não seja concedida neste momento processual, 

conforme passo a expor. Os descontos realizados nos proventos do 

autor se iniciaram em setembro de 2016, somente vindo ajuizar ação no 

início de 2018, ou seja, mais de um ano depois, o que afasta a alegada 

urgência no presente caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela 

parte autora, diante da ausência dos requisitos necessários. Ante o 

exposto, indefiro a liminar pleiteada. Ante a premissa do artigo 54 da Lei 

9099/1995, postergo a análise da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, bem como intime o reclamante. Tendo em vista que o presente 

feito trata-se de relação consumerista, determino a inversão do ônus da 

prova. Advirto que o não comparecimento do reclamante na audiência 

designada implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em 

revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá 
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a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, 

querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 

TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem produzir provas 

orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 07 de março de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-40.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000058-40.2018.8.11.0012 REQUERENTE: LEONIDAS JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória c.c 

reparação de dano, com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Leonidas José da Silva em face de Telefonica Brasil S.A., todos 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela de 

urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, observo 

haver restada comprovada a verossimilhança das alegações iniciais, 

conforme passo a expor. Pretende a parte autora a imediata exclusão de 

seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), por 

entender que a divida cobrada pela parte ré é indevida, alegando 

inexistência de relação jurídica entre as partes. Por se tratar de prova 

negativa, não possui o autor subsídios para provar o que não aconteceu, 

competindo à parte ré provar a solicitação dos serviços ou qualquer outro 

negócio que pudesse motivar a cobrança do contrato supostamente 

firmado. Desta forma, embora sem a comprovação de débito indevido, em 

um primeiro momento, conclui-se serem verossímeis as alegações iniciais, 

através dos documentos colacionados na preambular, que demonstram 

que a parte autora está sendo cobrada pela parte ré, e que, ainda, houve 

a inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da liminar, pois fosse a tutela 

concebida tão-somente ao final o autor estaria sujeito a prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação. Ante o exposto, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar formulado pela 

parte autora, para determinar exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito referente aos débitos que tenham origem na relação 

jurídica discutida nestes autos, bem como a suspensão da cobrança do 

débito, até julgamento final da ação, conforme indicado na petição inicial, 

devendo ser expedido o mandado necessário para que a requerida venha 

a demonstrar o cumprimento desta decisão no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação. Fixo em caso de descumprimento multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 40 salários mínimos. 

Inverto o ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise da concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como intime o reclamante. 

Tendo em vista que o presente feito trata-se de relação consumerista, 

determino a inversão do ônus da prova. Advirto que o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte reclamada 

contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as partes 

se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 07 de março de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-39.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000071-39.2018.8.11.0012 REQUERENTE: RICARDO MARCONDES 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória 

c.c reparação de dano, com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Ricardo Marcondes em face de Renner S.A., todos qualificados nos autos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que 

concerne ao pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em 

urgência ou evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte e que possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas 

inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida 

análise dos autos, observo haver restado comprovada a verossimilhança 

das alegações iniciais, conforme passo a expor. Pretende a parte autora a 

imediata exclusão de seu nome junto aos cadastros de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), por entender que a divida cobrada pela parte ré é 

indevida, alegando inexistência de relação jurídica entre as partes. Por se 

tratar de prova negativa, não possui o autor subsídios para provar o que 

não aconteceu, competindo à parte ré provar a solicitação dos serviços 

ou qualquer outro negócio que pudesse motivar a cobrança do contrato 

supostamente firmado. Desta forma, embora sem a comprovação de 

débito indevido, em um primeiro momento, conclui-se serem verossímeis as 

alegações iniciais, através dos documentos colacionados na preambular, 

que demonstram que a parte autora está sendo cobrada pela parte ré, e 

que, ainda, houve a inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do 

nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí 

exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o 

fundado receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da liminar, pois fosse a tutela 

concebida tão-somente ao final o autor estaria sujeito a prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação. Ante o exposto, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar formulado pela 

parte autora, para determinar exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito referente aos débitos que tenham origem na relação 

jurídica discutida nestes autos, até julgamento final da ação, conforme 

indicado na petição inicial, devendo ser expedido o mandado necessário 

para que a requerida venha a demonstrar o cumprimento desta decisão no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação. Fixo em caso de 

descumprimento multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite 

de 40 salários mínimos. Inverto o ônus da prova, nos moldes do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC. Ante a premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, bem como intime o reclamante. Tendo em vista que o presente 

feito trata-se de relação consumerista, determino a inversão do ônus da 

prova. Advirto que o não comparecimento do reclamante na audiência 

designada implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em 

revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá 
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a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, 

querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 

TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem produzir provas 

orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 07 de março de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-24.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DARLETE BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000072-24.2018.8.11.0012 REQUERENTE: DARLETE BISPO DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Trata-se de ação declaratória c.c reparação 

de dano, com pedido de tutela de urgência, proposta por Darlete Bispo de 

Souza em face de OI S.A., todos qualificados nos autos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao 

pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou 

evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o periculum in 

mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela 

de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que 

possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida análise dos 

autos, observo não haver restado comprovado o perigo da demora caso a 

medida não seja concedida neste momento processual, conforme passo a 

expor. A alegada inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes ocorreu em 21 de março de 2014, somente vindo ajuizar 

ação no início de 2018, ou seja, quase quatro anos depois, o que afasta a 

alegada urgência no presente caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora, diante da ausência dos requisitos necessários. Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como intime o 

reclamante. Tendo em vista que o presente feito trata-se de relação 

consumerista, determino a inversão do ônus da prova. Advirto que o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte reclamada 

contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as partes 

se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 07 de março de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63492 Nr: 2108-62.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselene Santos Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a advogada da parte autora para se 

manifestar acerca do laudo pericial juntado às fls. 51/54 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53717 Nr: 2919-90.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Cespedes Riveros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55011 Nr: 1028-97.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54891 Nr: 930-15.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Palmer Ojeda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54733 Nr: 801-10.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Geovanna Luciana de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53868 Nr: 3071-41.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Francisca da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57751 Nr: 2947-24.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlene de Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54889 Nr: 928-45.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozenir Breda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54686 Nr: 758-73.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Francisca de Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54840 Nr: 895-55.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Flávio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54967 Nr: 987-33.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Alencar Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19166 Nr: 633-52.2007.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Waldomiro Epping, Claudio Epping, Leonir 

José Felini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Expeça-se carta precatória a fim de inquirir a vítima Rui Pietras no 

endereço mencionado acima.

Defiro o pedido de extração de cópias requerido pelo Ministério Público.

Mantenho concluso para análise das testemunhas faltantes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66652 Nr: 302-55.2016.811.0044

 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: JdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Declaro encerrada a fase de instrução processual.

Dê-se vista às partes para apresentarem memoriais finais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25203 Nr: 1235-72.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Carmen Lúcia Oliveira Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corrêa da Silva - 

OAB:88337/SP, Ronaldo de Lima Croce - OAB:211863/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681

 Vistos.

 Encaminhe-se ao Juízo da Vara Única de Itiquira/MT cópia da decisão que 

concedeu efeito suspensivo pelo e. Relator do recurso (fls. 1.003/1.004), 

vez que o agravo de instrumento de nº 1001264-28.2018.8.11.0000 foi 

interposto em face de ato judicial praticado por aquele Juízo, referente a 

avaliação judicial do imóvel determinada nos autos de carta precatória de 

nº 2127-.51.2017.811.0027, Cód. 50986, para providências e informações 

que reputar necessárias.

 Sem prejuízo, certifique-se o Sr. Gestor, se houve o julgamento do agravo 

de nº 1012409-18.2017.8.11.000.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61028 Nr: 990-51.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO CONCEIÇÃO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos nos termos da legislação vigente, com a finalidade 

de intimar o requerente para manifestar acerca da certidão de fl. 38 e dos 

ofícios de fls. 40/41 no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84680 Nr: 4526-02.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital e Maternidade São Benedito Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, denota-se que o valor atribuído à causa encontra-se 

em dissonância do proveito econômico pretendido pelos requerentes, 

motivo pelo qual, necessária se faz sua retificação.

Desta forma, intime-se a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias 

emendar à inicial atribuindo valor correto a causa, bem como recolher as 

custas judiciais complementares, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81188 Nr: 2838-05.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Stiirmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que a parte autora/recorrida concordou com os parâmetros 

da correção monetária pretendida pelo INSS (fls. 50/51), HOMOLOGO a 

desistência recursal da parte requerida (fls. 47/48), para que produza 

seus efeitos legais e jurídicos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 40/42 e, após, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Sem prejuízo, considerando o caráter alimentar das prestações 

previdenciárias, conforme dispõe o art. 1012, §1º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, oficie-se a agência executiva do INSS para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, implante o benefício concedido às fls. 40/42, sob pena 

de apuração de crime de desobediência.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51363 Nr: 559-85.2013.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Alberto Thomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Nicola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet. - OAB:7213/MT, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo 559-85.2013.811.0044 - Código nº 51363.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o autor efetuou o pagamento da 

primeira parcela do acordo e comprovou o depósito nos autos à fl. 144, 

motivo que deve ser liberado à parte contrária.

Advirto que o pagamento deverá ser efetuado sem a intervenção do 

judiciário, portanto, quanto ao cumprimento do acordo entabulado entre as 

partes, este deve ser realizado diretamente para a parte interessada.

Expeça-se Alvará Judicial do valor depositado nos autos, observando os 

dados bancários informados nos autos em apenso às fls. 278/279.
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Traslade-se cópia da petição de fls. 142/148 e desta decisão para os 

autos em apenso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 07 de março de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000234-54.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AZAMBUJA MUNDIN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente, para informar se a parte executada pagou o valor da 

dívida, bem como para dar andamento no presente feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000034-76.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIR APARECIDA SYSKA FELIPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO VIANA DA SILVA 94003017153 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DESPACHO Vistos em correição. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após o efetivo cumprimento, devolva-se 

com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000044-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DAL PIAZ FARINA (REQUERENTE)

SALETE DAL PIAZ FARINA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUDI WAZLAWICK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DESPACHO Vistos em correição. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após o efetivo cumprimento, devolva-se 

com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Certidão

CERTIDÃO

 Certifico que procedi a alteração, através da Portaria 11/2018-DF, no que 

tange a nomenclatura da função de confiança ocupada pelo servidor 

Altimar Basílio, matricula 1443, em acordo com a lei 10.648/2017, de 

21/12/2017, a qual passou a ser denominad a Gestor Judiciário.

 Certifico ainda, que foi assinada digitalmente pelo Exmo Sr. Dr. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira, Juiz Diretor do Foro, em 30/01/2018, publicada 

no Dje nº 10190, disponibilizada em 31/01/2018.

 Certifico, por fim, que a mesma foi alterada pela Portaria 22/2018-DF, para 

fazer constar que seu efeito é retroativo a 21/12/2017.

 É o que me cumpre certificar.

 Pontes e Lacerda, 08 de março de 2018.

 Airton Bottari

Gestor Administrativo II

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123619 Nr: 5200-10.2016.811.0013

 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): José Carlos de Amorim, JOSÉ VICENTE NUNES 

FERREIRA, Eva dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACASSIA MIRELLE MARTINS - 

OAB:106196 , fabio Ribas Terra - OAB:7.205, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Diante da ausência justificada da Defensoria Pública, em razão do 

acúmulo do Nobre Defensor Público, Dr. Ricardo Bosquesi, junto à Vara 

Criminal, e as férias do Dr. Ricardo Morali, visando dar prosseguimento ao 

presente feito e sendo certo que nesta oportunidade, diante do pedido 

voluntário da Sra. Eva dos Santos Silva, para que o Dr. Ramão Wilson 

Junior. OAB-MT11.702 a acompanhasse para representá-la nestes autos, 

designo o Nobre Causídico como Advogado Dativo para este ato.

 Arbitro honorários no valor de R$1.000,00, devendo a parte se manifestar 

posteriormente se pretende prosseguir com o Nobre Causídico. Serve o 

presente termo como certidão de honorários.

 Procedi, nesta data, à retirada da restrição do veículo do requerido.

 Às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 155817 Nr: 10736-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Patrícia Siqueira Costa, JOILSON CARNEIRO 

GERALDES, Leire Kelle Alves Ferreira, Roseli Gomes Rodrigues, LUCAS 

GONÇALVES AZAMBUJA, Suelem Nunes dos Santos Martins, Vanderlei 

joão da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:15088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme despacho exarado as fls. 22, devolvo os 

autos em cartório. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55869 Nr: 1380-90.2010.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Elias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Ronaldo Moreira Dias - OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Binotto de Oliveira - 

OAB:277.014/SP, Gustavo Amatto Pissini - OAB:

 INTIMAR O ADVOGADO RONALDO MOREIRA DIAS, QUE OS AUTOS 

ENCONTRAM-SE A SUA DISPOSIÇÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 62353 Nr: 2694-37.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Alves Amaral dos Santos, Edvaldo 

Fernandes da Silva e Cia Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins de direito que até a presente data, não houve 

manifestação nos autos acerca do deposito da diligencia do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88105 Nr: 83-09.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. de Oliveira Lima Rodrigues - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a autor para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da 

juntada da Certidão do Sr. Oficial de Justiça colacionada as fls. 85.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86856 Nr: 4522-97.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Muniz § Mafra LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MUNIZ § MAFRA LTDA - ME, CNPJ: 

00477595000170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/10/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MT. em face de 

MUNIZ § MAFRA LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

738/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/02/1995

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.302,68

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90463 Nr: 2164-28.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosani Rodrigues Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49457 Nr: 867-59.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Siqueira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58862 Nr: 4429-42.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Martines Aparecido - ME, Gustavo 

Martines Aparecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86742 Nr: 4398-17.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93794 Nr: 4819-70.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:MT-13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida por ente da Federação, nos 

moldes da Lei 6830/80, lastreada em CDA – Certidão de Dívida Ativa, 

regularmente constituída.

Devidamente citado, o executado deixou de efetuar o pagamento.

O exequente, instado a se manifestar, pugnou pela tentativa de bloqueio 

de numerário, através de penhora on line, que restou inexitosa.

Diante da ausência de bens penhoráveis os autos foram suspensos e o 

exequente interpôs agravo de instrumento.

Instado, novamente, a se manifestar indicando bens, deixou de promover 

a diligência determinada, pugnando pela suspensão do processo para 

aguardar decisão no Agravo de Instrumento

É o breve Relatório. Passo a decidir.

Preliminarmente há de se ressaltar que o Agravo de Instrumento não tem 

efeito suspensivo, não constando nos autos, informações acerca de 

eventual concessão de efeito suspensivo ativo, logo, o pedido de 

suspensão do processo para aguardar julgamento do agravo de 

instrumento não encontra amparo legal.

Conforme cediço, em pacífica jurisprudência a seguir colacionada, cabe 

ao exequente o dever de indicar bens à penhora e não transferir ao Poder 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 431 de 568



Judiciário tal mister em localizar bens penhoráveis.

 Ademais, não é o Poder Judiciário órgão consultivo do Poder Executivo, 

para fazer consultas e pesquisas visando atender o desejo da Fazenda 

Pública, que se queda inerte, aguardando que o Poder Judiciário 

impulsione o processo e execute a dívida em seu favor.

Aliás, não se pode olvidar que a Fazenda Pública não só pode como deve 

diligenciar para localização de bens passíveis de penhora, tendo livre 

acesso aos bancos de dados de veículos, semoventes, cotas de 

sociedades comerciais, imóveis e etc, bastando, para isso, requerer 

informações aos órgãos do DETRAN, INDEA, Junta Comercial e Cartório de 

Registro de Imóveis, dentre outros inúmeros meios disponíveis a qualquer 

cidadão, quanto mais ao Poder Público.

 Ressalta-se, ainda que, em se tratando de execução fiscal, não há 

dificuldades para a Fazenda Pública, a realização de consulta sobre 

veículos, vez que o DETRAN é órgão estadual, podendo a Prefeitura 

celebrar convênios com outros entes estatis para busca de informações 

em seus cadastros.

Transferir tais diligências ao Poder Judiciário, sem empreender qualquer 

medida acima exemplificada, se afigura temerária, pois não só assoberba 

o Poder Judiciário, como também o transforma em órgão subordinado ao 

Fisco, em detrimento da sua imprescindível INDEPENDÊNCIA e 

IMPARCIALIDADE, em evidente desequilíbrio e prejuízo ao executado.

Ressalta-se jurisprudência neste sentido:

 Processual civil. Execução fiscal. BACENJUD. RENAJUD. Tentativas 

infrutíferas. Art. 185-A do CTN. Indicação de bens passíveis de penhora. 

Impossibilidade de aplicação, no caso. Ônus do credor. Ausência de 

demonstração do exaurimento de diligências. Precedentes. Agravo 

inominado improvido. 1. Agravo Inominado que indeferiu o pedido 

formulado pela agravante, em relação à intimação da executada para 

indicar bens à penhora. 2. Admite-se, excepcionalmente, a requisição 

regular da autoridade judiciária no interesse da justiça, para localização de 

bens passíveis de penhora, se provado, pelo exequente, que envidou 

todos os esforços no sentido de localização de bens penhoráveis, bem 

como que foram frustradas as tentativas de localizá-los por meios 

próprios, hipótese não refletida nos autos. 3. Não é função do Judiciário a 

satisfação do interesse do credor na execução fiscal, não podendo 

substituir-lhe determinando, desde logo, providência que a este competia. 

Com efeito, entendo que cabe ao exequente indicar os bens do executado 

que poderão ser constritos com o objetivo de satisfazer o crédito. Dessa 

forma, não cabe ao Poder Judiciário, sabidamente de recursos humanos e 

financeiros limitados, assumir atribuições que cabem ao credor. 4. Apesar 

de assistir ao credor o direito de ver satisfeito o seu crédito, só se deve 

deferir a medida prevista no art. 185-A em hipóteses especiais. Constitui 

ônus do exequente, envidar os esforços necessários à localização de 

bens do executado, tais como o envio de requerimentos aos cartórios de 

Registro de Imóveis, ao Departamento de Trânsito, etc, o que, in casu, não 

restou demonstrado. 5. Precedentes. Agravo inominado improvido.

(TRF-5 - AG: 1050702014405999901, Relator: Desembargador Federal 

Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Quarta Turma, Data de Publicação: 29/05/2014) (g.n.)

 Por derradeiro, no que tange ao pedido de expedição de ofício eletrônico 

ao Sistema INFOJUD da Receita Federal, encontra-se consolidada a 

jurisprudência no sentido de que ao Juízo não cabe substituir-se à parte 

nas diligências que lhe competem para localização do devedor e de bens 

para penhora, salvo se provada o esgotamento razoável das tentativas 

neste sentido.

 No caso dos autos, sem promover qualquer tentativa de localização em 

cadastros existentes em órgãos públicos, acessíveis ao credor, o que 

pretende o exequente é que se requisite diretamente o fornecimento de 

endereço e de bens penhoráveis pelo sistema INFOJUD.

 Todavia, tal pretensão, que inclusive implica em quebra de sigilo fiscal, 

porquanto as informações de bens se dão pelo envio de cópias das 

declarações apresentadas pelo contribuinte, não encontra respaldo na 

jurisprudência, também se mostrando extremamente temerária, sem 

justificativa razoável.

Desta forma, a inércia do exequente em indicar bens à penhora, mesmo 

após cientificado PESSOALMENTE para cumprir tal diligência, não pode 

passar in albis, logo a extinção do feito, por força do art.485, III do CPC é 

medida que se impõe.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 485, III, DO CPC DE 

2015 - ABANDONO DE CAUSA - CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL 

REALIZADA. Na forma do art. 485, III, CPC/2015, será extinto o processo, 

sem resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e 

diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias. Para se extinguir o feito, sem julgamento do mérito, por abandono de 

causa, imprescindível que se cumpra a exigência de intimação pessoal da 

parte para que supra a falta.

(TJ-MG - AC: 10188150031766001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de 

Julgamento: 07/08/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/08/2017)

ISSO POSTO,

 JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art.485, III do CPC.

PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63511 Nr: 3851-45.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Bolognani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53990 Nr: 5278-48.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para que especifiquem provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47968 Nr: 4699-37.2008.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Fernandes Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47315 Nr: 3993-54.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 89876 Nr: 1649-90.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Barbosa da Silva, Selma Barbosa da Silva 

Moreira, Ione Barbosa da Silva, Marcos Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Geraldo Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para que se manifeste acerca da petição de fls.124

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89825 Nr: 1603-04.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Francelina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS a CONCEDER à autora o 

benefício de amparo assistencial, a contar da indeferimento administrativo, 

devidamente atualizados, a partir do vencimento de cada parcela, nos 

termos do índice do IPCA e acrescidos de juros de mora, nos termos da 

Lei 9494/97, conforme ADIn 4.357/DF.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ). 

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 475, § 2º do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 1721-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Antunes, Terezinha Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. GRACINDO LTDA – ME, Mapfre Seguros 

Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Soletti - 

OAB:3702/RO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Vistos.

Recebo os Embargos de Declaração de Ref: 75 para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para deferir a produção das 

provas requeridas em Ref: 59.

INDEFIRO ainda as demais provas requeridas junto aos Embargos de 

Declaração (Ref: 75), em razão da ocorrência de preclusão.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93921 Nr: 4912-33.2014.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. M. Ferreira & Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL promovida por C.M. 

Ferreira e Cia Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em 

síntese, prescrição do crédito tributário e pagamento integral da suposta 

dívida, colacionando aos autos, documentos de recolhimento dos tributos, 

multa abusiva e não incidência da taxa SELIC.

Instruiu os embargos com os documentos acostados às fls.25/99.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso impugnou os presentes 

embargos alegando, em síntese, em preliminar falta de garantia do Juízo, 

quanto ao mérito, que não decorreu o prazo prescricional, da presunção 

de legitimidade e veracidade da CDA, refutando ainda os argumentos de 

multa abusiva e da incidência da taxa SELIC.

 Instado a se manifestar o embargante esclareceu que o Juízo já se 

encontrava garantido mediante o bem ofertado na execução (Cód.90.663 

às fls.18/23)

É o breve Relatório. Passo a decidir.

No que pertine a preliminar de falta de garantia do Juízo vislumbra-se que, 

efetivamente, nos autos da execução fiscal o embargante ofereceu bem 

imóvel a penhora como forma de garantir o Juízo. Fato este não impugnado 

pelo embargado e que, portanto, preenchida a condição de procedibilidade 

dos presentes embargos.

Quanto à preliminar de mérito não assiste razão, vez que em se tratando 

de tributo que na hipótese o contribuinte deixou de pagar, o prazo 

decadencial de 5 anos, mesmo que se trate de imposto cujo lançamento se 

dá por homologação, tem por termo inicial, nos termos do art. 173 , I do 

CTN , o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado", uma vez que a ausência de pagamento 

antecipado torna o controle fiscal carecedor de objeto.

Logo, conforme se depreende nos autos, a execução fiscal foi promovida 

antes do decurso do prazo prescricional.

Todavia no tocante ao pagamento, tal argumento constitui fato extintivo do 

direito do credor, no caso, o fisco, que não obstante os argumentos e 

documentos apresentados pelo embargante, deixou de refutá-los, em sua 

peça de bloqueio e alegações finais, não se desincumbido, portanto, de 

seu ônus, não bastando, para isso, alegar a presunção de veracidade da 

CDA.

ISSO POSTO,

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.487, 

IV, por reconhecer o pagamento dos tributos e, por consequência, julgar 

extinto o processo de execução fiscal.

Extraiam-se cópias da sentença e junte-se nos autos principais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108381 Nr: 5533-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Gonçalves Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida à fl. 540, motivo pelo qual 

DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 
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893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141896 Nr: 4429-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS 

ESTRANGEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A contra CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS 

LTDA – ME.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 43/45 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

Honorários advocatícios nos termos da avença de fl. 45 [Cláusula Sexta].

No mais, SUSPENDO o processo no prazo de 12 (doze) meses, a fim de 

que seja cumprido integralmente o acordo realizado, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE o exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do NCPC).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102399 Nr: 3105-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete de Figueiredo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida à fl. 339, motivo pelo qual 

DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113373 Nr: 1405-93.2016.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ROSA, Maria Vieira Netto, LENILDA 

VIEIRA DOS SANTOS, Eniette dos Santos Oliveira, Elias Sarnento da 

Costa, Terezinha Jesus F. Surubi, Lucia Helena Ceconello Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL proposta pela IZAURA 

PEREIRA DOS SANTOS contra VALDECI ROSA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 77/78 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 
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mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

Honorários advocatícios nos termos da avença de fl. 78 [Cláusulas Quinta 

e Sexta].

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87383 Nr: 5091-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fermavi Eletroquimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B, CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA - OAB:7.709, Nivia 

Najara Fornari Cenci - OAB:8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5.058

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo FERMAVI 

ELETROQUIMICA LTDA em face de SANTA CRUZ SUPLEMENTOS 

MINERAIS LTDA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 584/585, o exequente requereu a 

extinção nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Na oportunidade, o pedido 

de desistência foi realizado em conjunto com o executado, que, inclusive, 

renunciou qualquer condenação em honorários advocatícios em seu 

favor.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a execução tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

às fls. 584/585 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII c/c art. 775, “caput”, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a exequente ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

conforme art. 82, § 2º, do NCPC. Sem condenação em honorários vista a 

renuncia feita por ambas as partes (fl. 584, item “2”).

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128040 Nr: 7210-27.2016.811.0013

 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): SAMUEL DOMINICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A contra SAMUEL DOMINICO.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 74/77 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

Honorários advocatícios nos termos da avença de fl. 76.

No mais, SUSPENDO o processo até agosto de 2020, a fim de que seja 

cumprido integralmente o acordo realizado, nos termos do art. 922 do 

NCPC.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE o exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do NCPC).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151221 Nr: 8550-69.2017.811.0013

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMAVI ELETROQUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA proposta pelo FERMAVI ELETROQUIMICA LTDA em face de 

SANTA CRUZ SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 33/34, o exequente requereu a 

extinção nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Na oportunidade, o pedido 

de desistência foi realizado em conjunto com o executado, que, inclusive, 

renunciou qualquer condenação em honorários advocatícios em seu 

favor.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a execução tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

às fls. 33/34 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

CONDENO a exequente ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

conforme art. 82, § 2º, do NCPC. Sem condenação em honorários vistos a 

inexistência da triangularização processual.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160390 Nr: 629-25.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PontaNegra Automóveis Ltda, Itaucard 

Administradora Cartões de Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Vinícius Santa Rosa 

Castim - OAB:1.695, FLÁVIA MEDEIROS DA CUNHA - OAB:8138, João 

Batista Ferreira Rabelo - OAB:1.443

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26985 Nr: 1989-49.2005.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariangela de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Antunes de Freitas, Marcos André 

Moreno Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Miguel de Carvalho Franco - OAB:3498-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Janete Garcia de Oliveira Valdez - 

OAB:3.908/MT, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 688/700, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista 

a parte requerida para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54462 Nr: 91-25.2010.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERA FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que requeira o 

que entender cabível, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 936-23.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 936-23.2011.811.0013

Código nº 60596

Vistos.

Considerando a concordância de ambas as partes aos cálculos da 

contadoria do juízo (fls. 160/161 e 162vº), HOMOLOGO o cálculo trazido 

às fls. 155/157 e, para tanto, DETERMINO a confecção de expediente 

administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a:

I – R$ 140.538,93 (cento e quarenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e 

noventa e três centavos), em benefício de Cecília Mendes de Souza (art. 

535, § 3º, I, do NCPC), expedindo-se o precatório e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito e;

II – R$ 12.572,32 (doze mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e dois 

centavos), em benefício de Fabricio de Almeida Teixeira (art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor 

e fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.

INTIME-SE, via DJE.

Pontes e Lacerda, 7 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114435 Nr: 1728-98.2016.811.0013

 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): Jacome Tavares Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, 

Rossello Frasosi - OAB:/MT/6222

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135557 Nr: 1711-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR, RIPdS, BSS, TDSS, RdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Edison Oliveira de Souza Junior - 

OAB:18255/B, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144989 Nr: 5688-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Chapina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B

 Vistos, etc.

Determino à Secretaria que traslade para estes autos cópia dos 

documentos pessoais e comprovante de endereço, bem como procuração 

juntados pelo recuperando nos autos do Incidente Código 131912.

Após, intime-se a defesa, por meio de sua procuradora Dra. CAMÉLIA 

ROSANA DE SOUZA, para informar no prazo de cinco dias o endereço do 

recuperando, sob pena de expedição de mandado de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158439 Nr: 12077-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaak Soares Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 13/04/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime aberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 161692 Nr: 1181-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALEBE CLEBERTON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clari José Stuani - OAB:MT 

21949/0, Oswaldo Lopes de Souza - OAB:3682-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para intimação do advogado, para manifestar-se sobre o cálculo 

de pena.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-06.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA MARTINS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes do inteiro teor, da sentença, que segue: VISTOS, 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação Cível com pedido de liminar 

alegando em síntese, que à empresa reclamada, inseriu o nome da 

reclamante no rol de maus pagadores com base em cobrança indevida, 

vez que já havia encerrado a conta com a referida sociedade empresaria 

e que mesmo assim continuou a fazer cobranças indevidas culminando 

com sua inscrição no cadastro de proteção ao crédito. A Reclamada 

apresentou contestação, argüindo que assim fez em exercício regular de 

direito e que a dívida existe e deve ser paga pela autora. Não existindo 

preliminares suscitadas, passo a analisar a questão do mérito. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste 

sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de 

Justiça assevera ainda que: É entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998). (destaquei e negritei). Entendo que o Poder Judiciário, junto 

com os demais poderes são o sustentáculo necessário para o convívio em 

sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se 

fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para 

tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas com seriedade 

e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas que seja o 

suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros atos de 

injustiça não sejam realizados. Numa ação de cunho indenizatório, além da 

ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. (negritei). A respeito da responsabilidade civil o Professor 

SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu. 

Tendo a Reclamante negado qualquer enlace contratual com a empresa 

Reclamada, e sendo este parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus da empresa ré a comprovação de que houve o formal e 

regular contrato da venda do serviço, o qual deu origem ao débito 

negativado, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: Art. 6. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII 

– a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

(grifei e negritei). Cumpre salientar que o representante legal da empresas 

reclamada jamais poderia agir daquela forma, ou seja, cobrar um 

consumidor algo que não existe, por isso, diante de tal atitude sem o 

devido zelo, nos faz crer que a reclamada cometeu um ilícito, pois uma 

empresa deve zelar não só pelo seu nome, bem como pela conduta de 

seus funcionários, e o mínimo que a empresa deve fazer é ressarcir 

moralmente a Reclamante, com as escusas, e mandar apurar os fatos, 

sem negligenciá-los. Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade 

da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante 

ao ser cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha 

e o descrédito, além da negativação indevida. Em relação à negativação 

indevida junto ao SPC/SERASA, também razão assiste a parte Reclamante, 

pois não se há questionar o prejuízo diante do próprio significado 

proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos criados 

pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de Protestos 

de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os 

descumpridores das obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não 

são dignas de crédito e confiança. Além disso, o art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, norma de ordem pública nos mostra que nenhum 

devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – 1. Dispensa-se a prova de 

prejuízo para demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, 

tido como lesão a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por 

vezes é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito 

própria do individuo - o seu interior. (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do 

montante a título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a 

gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os 

efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 

0264955-8 – (210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – 

DJPR 27.08.2004). (grifei e negritei). Portanto, restou-se comprovada a 

responsabilidade civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o 
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prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, 

mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, 

tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação doutrinária e 

jurisprudencial é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em 

matéria de responsabilidade por danos moral”, publicada na RJ nº 231, 

jan/97, p. 11). (grifei e negritei) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quantum Indenizatório. Na 

fixação do valor indenizatório deve-se levar em consideração as 

condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as 

circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e 

seus efeitos, sem esquecer o caráter punitivo e que a indenização deve 

ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar enriquecimento 

injustificado. (...) APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70007874761, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relatora Fabianne Breton Baisch, julgado em 05/05/2004). (grifei e 

negritei) Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

5.000,0 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como expiação à Requerida. Isto Posto, diante 

da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 

pagar à Reclamante , o valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais), pelos danos 

morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Declaro ainda, a inexistência de qualquer débito da 

autora com a ré em relação aos contratos litigados. Defiro a liminar 

pleiteada para retirada do nome da reclamante do rol de maus pagadores, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) 

todos os seus legais efeitos. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação 

será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 

475-J do CPC). P. R. I. C. Assinado eletronicamente por: LEONARDO DE 

A R A U J O  C O S T A  T U M I A T I 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11974017 18022815491782300000011779803

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000276-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Numero do 

Processo: 1000276-65.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: EDISON OLIVEIRA DE 

SOUZA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Cite-se o Estado de 

Mato Grosso para apresentar embargos à execução no prazo de 30 dias, 

nos termos do art. 910 do CPC. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 9 de março 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000277-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Numero do 

Processo: 1000277-50.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: EDISON OLIVEIRA DE 

SOUZA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Cite-se o Estado de 

Mato Grosso para apresentar embargos à execução no prazo de 30 dias, 

nos termos do art. 910 do CPC. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 9 de março 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-36.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RIBEIRO CHOMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA razão de suposta inscrição indevida no cadastro de maus 

pagadores. Alega a parte autora, em sua peça exordial, que não tem 

ciência da dívida que lhe é imputada e que a inscrição no rol de maus 

pagadores é indevida. Citada a parte requerida compareceu em audiência. 

É o breve Relatório. Passo a decidir. Conforme é cediço o Poder Judiciário 

encontra-se assoberbado de processos com as chamadas demandas de 

massa, em geral, quase sempre, cumuladas com pedidos infundados de 

indenização por danos morais. Como assevera Paola Roos Braun, em 

artigo publicado na internet, com título: “Litigância de má-fé e condenação 

do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem pretensão legítima 

para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, utiliza o Poder 

Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, ainda, numa 

espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização por dano 

moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo que: 

“...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” Por tal razão, visando evitar o prosseguimento deste abuso do 

direito de petição, em que profissionais do direito, se utilizam do acesso 

gratuito à Justiça para formular pretensões que sabem ilegítimas, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a litigância 

de má-fé da parte solidariamente com o seu advogado, em virtude do 

ajuizamento de demanda infundada sob o manto da Assistência Judiciária 

Gratuita (Apelação Cível nº 70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 

70014947956 — TJRS, ju lgados nº  019/1.05.0045439-6 , 

019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 019/1.05.0045539-2, todos da 

comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do Poder Judiciário, uma prestação 

jurisdicional de forma célere e eficaz. Para tanto, não devem os seus 

órgãos ser utilizados de forma temerária, com lides infundadas, 

abarrotando as prateleiras e, agora, os processos virtuais, inviabilizando e 
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dificultando a JUSTIÇA. Contudo, não faz prova nenhuma de suas 

alegações, apenas anexando aos autos, informação do cadastro de 

restrição ao crédito quanto à negativação, o que denota a litigância 

temerária e de má-fé, visando alcançar aquilo que Paula Rosso Braun 

chamou de loteria jurídica. Por fim deixa de comparecer em audiência, 

sabedoura do iinsucesso de sua demanda, provocando a movimento de 

todo aparelho estatal, servidores, conciliadores, juiz de direito e advogado 

da parte requerida e agora se furta de se apresentar. Tal postura não 

poderá passar in albis. Não pode um operador de Direito participar desta 

inconveniente loteria judicial, apostando cegamente em um resultado 

favorável, sem antes adotar as diligências imprescindíveis para verificar 

um fundo de verdade da pretensão deduzida em juízo. Da mesma forma, 

não pode se limitar a arguir que foi induzido a erro pelo requerente, vez 

que ao Operador de Direito se espera, sempre, a busca da verdade. Erros 

in procedendo ou in judicando fazem parte do cotidiano daqueles que 

atuam no sacerdócio que é a atividade do profissional da advocacia, mas 

o que nunca se deve tolerar é a falta de lealdade ou uma negligência 

extremada, ao ponto de participar deste tipo de loteria, incompatível com a 

valiosa e imprescindível atividade do advogado para promoção da 

JUSTIÇA. Assim sendo, vislumbra-se configurada as hipóteses de 

litigância de má-fé, previstas no art.17, incisos III e VI do CPC, logo, devem 

a parte requerente e o causídico serem condenados na forma do art.18 do 

CPC. ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno, 

solidariamente, a parte requerente e o advogado Dr. Claudino 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. Oficie-se à OAB-MT- 

Seção Pontes e Lacerda, com cópia da sentença e petição inicial, 

informando acerca do número de demandas promovidas pelo advogado 

nesta Comarca, até a presente data. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-21.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA CARVALHO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA razão de suposta inscrição indevida no cadastro de maus 

pagadores. Alega a parte autora, em sua peça exordial, que não tem 

ciência da dívida que lhe é imputada e que a inscrição no rol de maus 

pagadores é indevida. Citada a parte requerida compareceu em audiência. 

É o breve Relatório. Passo a decidir. Conforme é cediço o Poder Judiciário 

encontra-se assoberbado de processos com as chamadas demandas de 

massa, em geral, quase sempre, cumuladas com pedidos infundados de 

indenização por danos morais. Como assevera Paola Roos Braun, em 

artigo publicado na internet, com título: “Litigância de má-fé e condenação 

do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem pretensão legítima 

para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, utiliza o Poder 

Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, ainda, numa 

espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização por dano 

moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo que: 

“...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” Por tal razão, visando evitar o prosseguimento deste abuso do 

direito de petição, em que profissionais do direito, se utilizam do acesso 

gratuito à Justiça para formular pretensões que sabem ilegítimas, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a litigância 

de má-fé da parte solidariamente com o seu advogado, em virtude do 

ajuizamento de demanda infundada sob o manto da Assistência Judiciária 

Gratuita (Apelação Cível nº 70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 

70014947956 — TJRS, ju lgados nº  019/1.05.0045439-6 , 

019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 019/1.05.0045539-2, todos da 

comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do Poder Judiciário, uma prestação 

jurisdicional de forma célere e eficaz. Para tanto, não devem os seus 

órgãos ser utilizados de forma temerária, com lides infundadas, 

abarrotando as prateleiras e, agora, os processos virtuais, inviabilizando e 

dificultando a JUSTIÇA. Contudo, não faz prova nenhuma de suas 

alegações, apenas anexando aos autos, informação do cadastro de 

restrição ao crédito quanto à negativação, o que denota a litigância 

temerária e de má-fé, visando alcançar aquilo que Paula Rosso Braun 

chamou de loteria jurídica. Por fim deixa de comparecer em audiência, 

sabedoura do iinsucesso de sua demanda, provocando a movimento de 

todo aparelho estatal, servidores, conciliadores, juiz de direito e advogado 

da parte requerida e agora se furta de se apresentar. Tal postura não 

poderá passar in albis. Não pode um operador de Direito participar desta 

inconveniente loteria judicial, apostando cegamente em um resultado 

favorável, sem antes adotar as diligências imprescindíveis para verificar 

um fundo de verdade da pretensão deduzida em juízo. Da mesma forma, 

não pode se limitar a arguir que foi induzido a erro pelo requerente, vez 

que ao Operador de Direito se espera, sempre, a busca da verdade. Erros 

in procedendo ou in judicando fazem parte do cotidiano daqueles que 

atuam no sacerdócio que é a atividade do profissional da advocacia, mas 

o que nunca se deve tolerar é a falta de lealdade ou uma negligência 

extremada, ao ponto de participar deste tipo de loteria, incompatível com a 

valiosa e imprescindível atividade do advogado para promoção da 

JUSTIÇA. Assim sendo, vislumbra-se configurada as hipóteses de 

litigância de má-fé, previstas no art.17, incisos III e VI do CPC, logo, devem 

a parte requerente e o causídico serem condenados na forma do art.18 do 

CPC. ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno, 

solidariamente, a parte requerente e o advogado Dr. Claudino 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. Oficie-se à OAB-MT- 

Seção Pontes e Lacerda, com cópia da sentença e petição inicial, 

informando acerca do número de demandas promovidas pelo advogado 

nesta Comarca, até a presente data. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA 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)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA razão de suposta inscrição indevida no cadastro de maus 

pagadores. Alega a parte autora, em sua peça exordial, que não tem 

ciência da dívida que lhe é imputada e que a inscrição no rol de maus 

pagadores é indevida. Citada a parte requerida compareceu em audiência. 

É o breve Relatório. Passo a decidir. Conforme é cediço o Poder Judiciário 

encontra-se assoberbado de processos com as chamadas demandas de 

massa, em geral, quase sempre, cumuladas com pedidos infundados de 

indenização por danos morais. Como assevera Paola Roos Braun, em 

artigo publicado na internet, com título: “Litigância de má-fé e condenação 

do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem pretensão legítima 

para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, utiliza o Poder 

Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, ainda, numa 

espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização por dano 

moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo que: 

“...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 
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lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” Por tal razão, visando evitar o prosseguimento deste abuso do 

direito de petição, em que profissionais do direito, se utilizam do acesso 

gratuito à Justiça para formular pretensões que sabem ilegítimas, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a litigância 

de má-fé da parte solidariamente com o seu advogado, em virtude do 

ajuizamento de demanda infundada sob o manto da Assistência Judiciária 

Gratuita (Apelação Cível nº 70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 

70014947956 — TJRS, ju lgados nº  019/1.05.0045439-6 , 

019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 019/1.05.0045539-2, todos da 

comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do Poder Judiciário, uma prestação 

jurisdicional de forma célere e eficaz. Para tanto, não devem os seus 

órgãos ser utilizados de forma temerária, com lides infundadas, 

abarrotando as prateleiras e, agora, os processos virtuais, inviabilizando e 

dificultando a JUSTIÇA. Contudo, não faz prova nenhuma de suas 

alegações, apenas anexando aos autos, informação do cadastro de 

restrição ao crédito quanto à negativação, o que denota a litigância 

temerária e de má-fé, visando alcançar aquilo que Paula Rosso Braun 

chamou de loteria jurídica. Por fim deixa de comparecer em audiência, 

sabedoura do iinsucesso de sua demanda, provocando a movimento de 

todo aparelho estatal, servidores, conciliadores, juiz de direito e advogado 

da parte requerida e agora se furta de se apresentar. Tal postura não 

poderá passar in albis. Não pode um operador de Direito participar desta 

inconveniente loteria judicial, apostando cegamente em um resultado 

favorável, sem antes adotar as diligências imprescindíveis para verificar 

um fundo de verdade da pretensão deduzida em juízo. Da mesma forma, 

não pode se limitar a arguir que foi induzido a erro pelo requerente, vez 

que ao Operador de Direito se espera, sempre, a busca da verdade. Erros 

in procedendo ou in judicando fazem parte do cotidiano daqueles que 

atuam no sacerdócio que é a atividade do profissional da advocacia, mas 

o que nunca se deve tolerar é a falta de lealdade ou uma negligência 

extremada, ao ponto de participar deste tipo de loteria, incompatível com a 

valiosa e imprescindível atividade do advogado para promoção da 

JUSTIÇA. Assim sendo, vislumbra-se configurada as hipóteses de 

litigância de má-fé, previstas no art.17, incisos III e VI do CPC, logo, devem 

a parte requerente e o causídico serem condenados na forma do art.18 do 

CPC. ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno, 

solidariamente, a parte requerente e o advogado Dr. Claudino 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. Oficie-se à OAB-MT- 

Seção Pontes e Lacerda, com cópia da sentença e petição inicial, 

informando acerca do número de demandas promovidas pelo advogado 

nesta Comarca, até a presente data. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA razão de suposta inscrição indevida no cadastro de maus 

pagadores. Alega a parte autora, em sua peça exordial, que não tem 

ciência da dívida que lhe é imputada e que a inscrição no rol de maus 

pagadores é indevida. Citada a parte requerida compareceu em audiência. 

É o breve Relatório. Passo a decidir. Conforme é cediço o Poder Judiciário 

encontra-se assoberbado de processos com as chamadas demandas de 

massa, em geral, quase sempre, cumuladas com pedidos infundados de 

indenização por danos morais. Como assevera Paola Roos Braun, em 

artigo publicado na internet, com título: “Litigância de má-fé e condenação 

do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem pretensão legítima 

para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, utiliza o Poder 

Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, ainda, numa 

espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização por dano 

moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo que: 

“...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” Por tal razão, visando evitar o prosseguimento deste abuso do 

direito de petição, em que profissionais do direito, se utilizam do acesso 

gratuito à Justiça para formular pretensões que sabem ilegítimas, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a litigância 

de má-fé da parte solidariamente com o seu advogado, em virtude do 

ajuizamento de demanda infundada sob o manto da Assistência Judiciária 

Gratuita (Apelação Cível nº 70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 

70014947956 — TJRS, ju lgados nº  019/1.05.0045439-6 , 

019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 019/1.05.0045539-2, todos da 

comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do Poder Judiciário, uma prestação 

jurisdicional de forma célere e eficaz. Para tanto, não devem os seus 

órgãos ser utilizados de forma temerária, com lides infundadas, 

abarrotando as prateleiras e, agora, os processos virtuais, inviabilizando e 

dificultando a JUSTIÇA. Contudo, não faz prova nenhuma de suas 

alegações, apenas anexando aos autos, informação do cadastro de 

restrição ao crédito quanto à negativação, o que denota a litigância 

temerária e de má-fé, visando alcançar aquilo que Paula Rosso Braun 

chamou de loteria jurídica. Por fim deixa de comparecer em audiência, 

sabedoura do iinsucesso de sua demanda, provocando a movimento de 

todo aparelho estatal, servidores, conciliadores, juiz de direito e advogado 

da parte requerida e agora se furta de se apresentar. Tal postura não 

poderá passar in albis. Não pode um operador de Direito participar desta 

inconveniente loteria judicial, apostando cegamente em um resultado 

favorável, sem antes adotar as diligências imprescindíveis para verificar 

um fundo de verdade da pretensão deduzida em juízo. Da mesma forma, 

não pode se limitar a arguir que foi induzido a erro pelo requerente, vez 

que ao Operador de Direito se espera, sempre, a busca da verdade. Erros 

in procedendo ou in judicando fazem parte do cotidiano daqueles que 

atuam no sacerdócio que é a atividade do profissional da advocacia, mas 

o que nunca se deve tolerar é a falta de lealdade ou uma negligência 

extremada, ao ponto de participar deste tipo de loteria, incompatível com a 

valiosa e imprescindível atividade do advogado para promoção da 

JUSTIÇA. Assim sendo, vislumbra-se configurada as hipóteses de 

litigância de má-fé, previstas no art.17, incisos III e VI do CPC, logo, devem 

a parte requerente e o causídico serem condenados na forma do art.18 do 

CPC. ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno, 

solidariamente, a parte requerente e o advogado Dr. Claudino 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. Oficie-se à OAB-MT- 

Seção Pontes e Lacerda, com cópia da sentença e petição inicial, 

informando acerca do número de demandas promovidas pelo advogado 

nesta Comarca, até a presente data. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-72.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA FIGUEIREDO DOS SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA razão de suposta inscrição indevida no cadastro de maus 

pagadores. Alega a parte autora, em sua peça exordial, que não tem 

ciência da dívida que lhe é imputada e que a inscrição no rol de maus 

pagadores é indevida. Citada a parte requerida compareceu em audiência. 

É o breve Relatório. Passo a decidir. Conforme é cediço o Poder Judiciário 

encontra-se assoberbado de processos com as chamadas demandas de 
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massa, em geral, quase sempre, cumuladas com pedidos infundados de 

indenização por danos morais. Como assevera Paola Roos Braun, em 

artigo publicado na internet, com título: “Litigância de má-fé e condenação 

do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem pretensão legítima 

para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, utiliza o Poder 

Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, ainda, numa 

espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização por dano 

moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo que: 

“...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” Por tal razão, visando evitar o prosseguimento deste abuso do 

direito de petição, em que profissionais do direito, se utilizam do acesso 

gratuito à Justiça para formular pretensões que sabem ilegítimas, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a litigância 

de má-fé da parte solidariamente com o seu advogado, em virtude do 

ajuizamento de demanda infundada sob o manto da Assistência Judiciária 

Gratuita (Apelação Cível nº 70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 

70014947956 — TJRS, ju lgados nº  019/1.05.0045439-6 , 

019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 019/1.05.0045539-2, todos da 

comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do Poder Judiciário, uma prestação 

jurisdicional de forma célere e eficaz. Para tanto, não devem os seus 

órgãos ser utilizados de forma temerária, com lides infundadas, 

abarrotando as prateleiras e, agora, os processos virtuais, inviabilizando e 

dificultando a JUSTIÇA. Contudo, não faz prova nenhuma de suas 

alegações, apenas anexando aos autos, informação do cadastro de 

restrição ao crédito quanto à negativação, o que denota a litigância 

temerária e de má-fé, visando alcançar aquilo que Paula Rosso Braun 

chamou de loteria jurídica. Por fim deixa de comparecer em audiência, 

sabedoura do iinsucesso de sua demanda, provocando a movimento de 

todo aparelho estatal, servidores, conciliadores, juiz de direito e advogado 

da parte requerida e agora se furta de se apresentar. Tal postura não 

poderá passar in albis. Não pode um operador de Direito participar desta 

inconveniente loteria judicial, apostando cegamente em um resultado 

favorável, sem antes adotar as diligências imprescindíveis para verificar 

um fundo de verdade da pretensão deduzida em juízo. Da mesma forma, 

não pode se limitar a arguir que foi induzido a erro pelo requerente, vez 

que ao Operador de Direito se espera, sempre, a busca da verdade. Erros 

in procedendo ou in judicando fazem parte do cotidiano daqueles que 

atuam no sacerdócio que é a atividade do profissional da advocacia, mas 

o que nunca se deve tolerar é a falta de lealdade ou uma negligência 

extremada, ao ponto de participar deste tipo de loteria, incompatível com a 

valiosa e imprescindível atividade do advogado para promoção da 

JUSTIÇA. Assim sendo, vislumbra-se configurada as hipóteses de 

litigância de má-fé, previstas no art.17, incisos III e VI do CPC, logo, devem 

a parte requerente e o causídico serem condenados na forma do art.18 do 

CPC. ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno, 

solidariamente, a parte requerente e o advogado Dr. Claudino 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. Oficie-se à OAB-MT- 

Seção Pontes e Lacerda, com cópia da sentença e petição inicial, 

informando acerca do número de demandas promovidas pelo advogado 

nesta Comarca, até a presente data. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA razão de suposta inscrição indevida no cadastro de maus 

pagadores. Alega a parte autora, em sua peça exordial, que não tem 

ciência da dívida que lhe é imputada e que a inscrição no rol de maus 

pagadores é indevida. Citada a parte requerida compareceu em audiência. 

É o breve Relatório. Passo a decidir. Conforme é cediço o Poder Judiciário 

encontra-se assoberbado de processos com as chamadas demandas de 

massa, em geral, quase sempre, cumuladas com pedidos infundados de 

indenização por danos morais. Como assevera Paola Roos Braun, em 

artigo publicado na internet, com título: “Litigância de má-fé e condenação 

do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem pretensão legítima 

para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, utiliza o Poder 

Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, ainda, numa 

espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização por dano 

moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo que: 

“...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” Por tal razão, visando evitar o prosseguimento deste abuso do 

direito de petição, em que profissionais do direito, se utilizam do acesso 

gratuito à Justiça para formular pretensões que sabem ilegítimas, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a litigância 

de má-fé da parte solidariamente com o seu advogado, em virtude do 

ajuizamento de demanda infundada sob o manto da Assistência Judiciária 

Gratuita (Apelação Cível nº 70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 

70014947956 — TJRS, ju lgados nº  019/1.05.0045439-6 , 

019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 019/1.05.0045539-2, todos da 

comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do Poder Judiciário, uma prestação 

jurisdicional de forma célere e eficaz. Para tanto, não devem os seus 

órgãos ser utilizados de forma temerária, com lides infundadas, 

abarrotando as prateleiras e, agora, os processos virtuais, inviabilizando e 

dificultando a JUSTIÇA. Contudo, não faz prova nenhuma de suas 

alegações, apenas anexando aos autos, informação do cadastro de 

restrição ao crédito quanto à negativação, o que denota a litigância 

temerária e de má-fé, visando alcançar aquilo que Paula Rosso Braun 

chamou de loteria jurídica. Por fim deixa de comparecer em audiência, 

sabedoura do iinsucesso de sua demanda, provocando a movimento de 

todo aparelho estatal, servidores, conciliadores, juiz de direito e advogado 

da parte requerida e agora se furta de se apresentar. Tal postura não 

poderá passar in albis. Não pode um operador de Direito participar desta 

inconveniente loteria judicial, apostando cegamente em um resultado 

favorável, sem antes adotar as diligências imprescindíveis para verificar 

um fundo de verdade da pretensão deduzida em juízo. Da mesma forma, 

não pode se limitar a arguir que foi induzido a erro pelo requerente, vez 

que ao Operador de Direito se espera, sempre, a busca da verdade. Erros 

in procedendo ou in judicando fazem parte do cotidiano daqueles que 

atuam no sacerdócio que é a atividade do profissional da advocacia, mas 

o que nunca se deve tolerar é a falta de lealdade ou uma negligência 

extremada, ao ponto de participar deste tipo de loteria, incompatível com a 

valiosa e imprescindível atividade do advogado para promoção da 

JUSTIÇA. Assim sendo, vislumbra-se configurada as hipóteses de 

litigância de má-fé, previstas no art.17, incisos III e VI do CPC, logo, devem 

a parte requerente e o causídico serem condenados na forma do art.18 do 

CPC. ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno, 

solidariamente, a parte requerente e o advogado Dr. Claudino 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. Oficie-se à OAB-MT- 

Seção Pontes e Lacerda, com cópia da sentença e petição inicial, 

informando acerca do número de demandas promovidas pelo advogado 

nesta Comarca, até a presente data. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CHAVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA razão de suposta inscrição indevida no cadastro de maus 

pagadores. Alega a parte autora, em sua peça exordial, que não tem 

ciência da dívida que lhe é imputada e que a inscrição no rol de maus 

pagadores é indevida. Citada a parte requerida compareceu em audiência. 

É o breve Relatório. Passo a decidir. Conforme é cediço o Poder Judiciário 

encontra-se assoberbado de processos com as chamadas demandas de 

massa, em geral, quase sempre, cumuladas com pedidos infundados de 

indenização por danos morais. Como assevera Paola Roos Braun, em 

artigo publicado na internet, com título: “Litigância de má-fé e condenação 

do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem pretensão legítima 

para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, utiliza o Poder 

Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, ainda, numa 

espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização por dano 

moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo que: 

“...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” Por tal razão, visando evitar o prosseguimento deste abuso do 

direito de petição, em que profissionais do direito, se utilizam do acesso 

gratuito à Justiça para formular pretensões que sabem ilegítimas, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a litigância 

de má-fé da parte solidariamente com o seu advogado, em virtude do 

ajuizamento de demanda infundada sob o manto da Assistência Judiciária 

Gratuita (Apelação Cível nº 70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 

70014947956 — TJRS, ju lgados nº  019/1.05.0045439-6 , 

019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 019/1.05.0045539-2, todos da 

comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do Poder Judiciário, uma prestação 

jurisdicional de forma célere e eficaz. Para tanto, não devem os seus 

órgãos ser utilizados de forma temerária, com lides infundadas, 

abarrotando as prateleiras e, agora, os processos virtuais, inviabilizando e 

dificultando a JUSTIÇA. Contudo, não faz prova nenhuma de suas 

alegações, apenas anexando aos autos, informação do cadastro de 

restrição ao crédito quanto à negativação, o que denota a litigância 

temerária e de má-fé, visando alcançar aquilo que Paula Rosso Braun 

chamou de loteria jurídica. Por fim deixa de comparecer em audiência, 

sabedoura do iinsucesso de sua demanda, provocando a movimento de 

todo aparelho estatal, servidores, conciliadores, juiz de direito e advogado 

da parte requerida e agora se furta de se apresentar. Tal postura não 

poderá passar in albis. Não pode um operador de Direito participar desta 

inconveniente loteria judicial, apostando cegamente em um resultado 

favorável, sem antes adotar as diligências imprescindíveis para verificar 

um fundo de verdade da pretensão deduzida em juízo. Da mesma forma, 

não pode se limitar a arguir que foi induzido a erro pelo requerente, vez 

que ao Operador de Direito se espera, sempre, a busca da verdade. Erros 

in procedendo ou in judicando fazem parte do cotidiano daqueles que 

atuam no sacerdócio que é a atividade do profissional da advocacia, mas 

o que nunca se deve tolerar é a falta de lealdade ou uma negligência 

extremada, ao ponto de participar deste tipo de loteria, incompatível com a 

valiosa e imprescindível atividade do advogado para promoção da 

JUSTIÇA. Assim sendo, vislumbra-se configurada as hipóteses de 

litigância de má-fé, previstas no art.17, incisos III e VI do CPC, logo, devem 

a parte requerente e o causídico serem condenados na forma do art.18 do 

CPC. ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno, 

solidariamente, a parte requerente e o advogado Dr. Claudino 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. Oficie-se à OAB-MT- 

Seção Pontes e Lacerda, com cópia da sentença e petição inicial, 

informando acerca do número de demandas promovidas pelo advogado 

nesta Comarca, até a presente data. 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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75175 Nr: 1145-76.2017.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Oliveira leal, Adnilson Pereira dos Santos, 

Vera Lúcia Pereira dos Santos, Luzimar Vieira dos Santos, Vanir 

Constância dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Pereira dos Santos, Maria Hilda dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

manifestar-se dando regulart andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74937 Nr: 1021-93.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Facchini S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENCON CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo REITERO a intimação da parte autora para no prazo 

legal manifestar-se dando regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29548 Nr: 353-35.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Queiroz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio de Passos Craveiro 

Filho - OAB:GO/15.190, José Martins - OAB:/SP. 84.314

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar, pessoalmente, a parte requerente para no 

prazo legal, dar regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciártio

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 620 Nr: 63-45.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar dos Santos, João dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A, Valdir Seganfredo - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777
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 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 237, procedo a 

intimação da parte autora para em 10 (dez) dias manifestar-se dando 

regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 013 /2018-DF.

A Exma. Sra. Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,...

Considerando o disposto no arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 56/88, que 

institui a data de 19 de março para comemoração do aniversário da cidade 

de São José do Rio Claro;

Considerando que neste ano a data de 19 de março será comemorada 

numa segunda-feira, dia útil.

RESOLVE:

I -SUSPENDER o expediente no âmbito desta Comarca, no dia 19.03.2018 

(segunda-feira), em virtude das festas de Aniversário da Cidade, 

retornando as atividades normais no dia 20.03.2018 (terça-feira).

II –PRORROGAR para o dia 20.03.2018 os prazos processuais iniciados 

ou completados nesse dia.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

P. R. Cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT, 09 de março de 2018.

Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito Diretora do Foro 

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63548 Nr: 891-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE ALVES DA SILVA, JOAO CARLOS 

SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado.(...). 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 seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52640 Nr: 1996-97.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Visto.

Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a suposta prática da 

conduta descrita no art. 241-D da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente), e art. 65 do Decreto-Lei n.º 9.688/41 (Contravenções 

Penais), c/c art. 69 do Código Penal, praticada por JERONIMO SILVESTRE 

DA SILVA.

A denúncia fora recebida em 16/08/2013, consoante se extrai da decisão 

exarada às fls. 46/47.

Até o presente momento processual, a instrução processual não fora 

encerrada, tampouco oportunizado às partes prazo para apresentação de 

alegações finais.

 Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando o feito, verifica-se que os fatos apurados no presente feito 

com relação à contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto-Lei n.º 

9.688/41 estão fulminados pela prescrição, senão vejamos.

A contravenção prevista no art. 65 do Decreto-Lei n.º 9.688/41, pelo qual 

o averiguado está sendo processado, tem como pena in abstracto a 

dosagem máxima de 02 (dois) meses de detenção, que, conforme 

disposição do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) 

anos.

Desta forma, considerando que o recebimento da denúncia, último marco 

interruptivo da prescrição (art. 117, inciso I, do CP), se deu em 16/08/2013, 

aliado ao fato de que desde aquela data até o presente momento 

(28/02/2018) transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, 

medida impositiva se torna a declaração da extinção da punibilidade do 

agente em razão da prescrição da pena em abstrato dos fatos imputados 

ao acusado.

Veja, a propósito, os seguintes julgados:

 APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA – PRESCRIÇÃO PELA PENA IN ABSTRATO – 

RECONHECIMENTO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA DATA DE PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO 

CONDENATÓRIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO – 

RECURSO PROVIDO. Em se tratando de sentença absolutória, deve-se 

analisar a pena máxima, privativa de liberdade, cominada ao delito para o 

cálculo da prescrição. Transcorrido o prazo estabelecido no Código Penal 

para a prescrição da pretensão punitiva do Estado, sem que este tenha 

formado o seu decreto condenatório, deve ser declarada a prescrição da 

pretensão punitiva e extinta a punibilidade do agente. (TJMS – Apelação 

01011862620098120007 – 3.ª Câmara Criminal. Julgado em 12/11/2015. 

Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos)

 PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. 

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECURSO DE MAIS 

DE 12 (DOZE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A 

ATUALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO 

DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. MÉRITO 

PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. I - Correspondendo a pena máxima em 

abstrato para o crime imputado a 05 (cinco) anos de reclusão e, tendo 

decorrido mais de 12 (doze) anos, entre o recebimento da denúncia e os 

dias atuais, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo 

a declaração da extinção da punibilidade do apelado. II - Prescrição em 

abstrato reconhecida de ofício. Mérito recursal prejudicado. Decisão 

uníssona. (TJPE – Apelação 743119978171030. 3.ª Câmara Criminal. 

Julgado em 23/05/2011. Relator: Cláudio Jean Nogueira Virgínio)

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida 

independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e 

abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento, 

como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os 

seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae 

(TACrim-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - BMJ 77/11).

Deste modo, reconhecida a ocorrência do instituto da prescrição, impedido 

está o Estado de aplicar a sanção penal ao delito imputado ao acusado.

Doutro norte, analisando detidamente os autos, verifica-se que em razão 

do enorme lapso temporal existente entre o recebimento da denúncia 

(16/08/2013) e a data atual (28/02/2018), torna-se totalmente inócua 

eventual sentença condenatória proferida em desfavor do acusado 

quanto ao crime descrito no art. 241-D da Lei n.º 8.069/90, senão vejamos.

De início, importante salientar que a matéria que se vai tratar nesta decisão 

é tema novo e tormentoso na jurisprudência pátria.

 Como é cediço, há julgados que afirmam a possibilidade do 

reconhecimento da prescrição mesmo antes da sentença, pela pena que 

viria a ser concretizada na decisão final.

Nesta oportunidade, convém anotar que me filio à tendência jurisprudencial 

que simpatiza entendimento pelo reconhecimento da prescrição 

antecipada, como forma de se evitar a inocuidade jurídica em atendimento 

à melhor política criminal e dinâmica processual, vez que evitar-se-ia 

prosseguimento inútil dos feitos.

Isso se dá, porquanto ocorrem casos nos quais, antes da sentença, ou 

até mesmo do recebimento da denúncia, transparece lúcida e inegável a 

certeza de que o réu não será apenado com a reprimenda máxima 
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cominada ao delito.

Bem por isso a toda evidência poderá vislumbrar o julgador, 

antecipadamente, que se dará à aplicação da pena mínima ao final, ainda 

que venha a ser interposto o recurso pelo Ministério Público nesse 

sentido.

O crime tipificado no art. 241-D da Lei n.º 8.069/90 é apenado com 

reclusão que varia de 01 (um) ano a 03 (três) anos. No presente feito, 

analisando as condições pessoais do réu, bem como as normais 

circunstâncias e consequências do crime, aliadas à condição de primário 

do acusado à época do fato, estas nos permitem concluir que a pena 

passível de ser aplicada ao denunciado, se condenado fosse, seria a 

pena mínima, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, ante os elementos 

coligados aos autos.

Desta forma, sob a ótica do artigo 109, V, do Código Penal, observa-se a 

ocorrência da prescrição punitiva, não havendo mais justa causa para o 

prosseguimento da persecução penal, já que desde a última causa de 

interrupção da prescrição (recebimento da denúncia, que se deu em 

16/08/2013 – fls. 46/47) até a data atual, passaram-se, com folga, mais de 

04 (quatro) anos, não tendo o processo chegado a seu termo final.

Nessa linha de raciocínio, colaciono os seguintes julgados:

De nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e desgaste 

do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em 

perspectiva, diante das circunstâncias do caso em concreto, se antevê o 

reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura 

condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar 

a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal. 

(TACrim-SP - HC - Rel. Sérgio Carvalhosa - RT 669/315)

APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. RECONHECIMENTO. 

POSSIBILIDADE. CONCEPÇÃO FUNCIONALISTA DA TEMÁTICA. A 

prescrição antecipada, conectada à idéia do fim da pena, revela-se 

possível, considerando a necessidade de compreensão da justa causa na 

ação penal relacionada com a efetivação da finalidade de prevenção geral 

positiva do direito de punir. Aponta-se a total ausência de utilidade social 

de um processo criminal inócuo, ou seja, que ensejará, ao final, a 

declaração de um impedimento à punição de caráter jurídico-material, 

impondo-se a possibilidade de tal declaração já no início da persecutio 

criminis. Se a ação penal justifica-se na potencial concretização da 

pretensão punitiva estatal, com resguardo da isonomia, ampla defesa e 

contraditório aos seus protagonistas, é evidente a possibilidade de sua 

extinção, a qualquer momento, constatada que a punição não se efetivará 

face ao impedimento vindouro que se declara antecipadamente. (TJMG; 

APCR 0313406-95.2005.8.13.0456; Oliveira; Quinta Câmara Criminal; Rel. 

Desig. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 29/03/2011; DJEMG 

11/04/2011).

Saliento que a prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser 

declarada de ofício pelo magistrado, independentemente do juízo ou grau 

de jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial

Diante dessas considerações, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

fatos imputados o acusado, em razão da ocorrência da prescrição da 

pena em abstrato quanto à contravenção penal descrita no art. 65 da Lei 

n.º 3.688/41 e em razão da prescrição da pena em perspectiva quanto ao 

crime descrito no art. 241-D da Lei n.º 8.069/90, declarando 

antecipadamente a prescrição punitiva estatal, o que faço com 

fundamento no art. 107, inciso IV, e art. 109, incisos V e VI, ambos do 

Código Penal.

Com o trânsito em julgado desta decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75259 Nr: 3517-38.2017.811.0033

 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: Indústria e Comércio de Móveis Dutone Ltda., , ANTONIO 

CARLOS FURIO, MARIA VANDA FAVERO FURIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 155253.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 06/06/2018 às 16 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55831 Nr: 1463-07.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente junte os 

documentos mencionados às f. 83, momento em que deverá impulsionar o 

feito, em 5 (cinco) dias, e após voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75205 Nr: 3500-02.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURBTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:87670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 155240.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 06/06/2018 às 14 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 282-34.2015.811.0033

 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: RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, LUISA MATUE 

MIYABARA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 155245.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 06/06/2018 às 15 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 3726-46.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERÔNIMO JOAQUIM PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIS BROCK - 

OAB:OAB/SP 91.311

 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 155257.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 06/06/2018 às 16h30min, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66376 Nr: 2528-66.2016.811.0033

 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 ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA ABATE DE ANIMAIS LTDA - ME, KELY 

FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): 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, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Devolução dos autos (Carga rápida)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, LEINA MARIA 

LEMES, na qualidade de advogado (a), para devolução destes autos em 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19679 Nr: 1468-73.2007.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE SOUZA NARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da audiência designada no 

juízo deprecado de Campo Grande-MS sob o código 

32484-02.2016.812.0001, para o dia 12/04/218 às 15:40 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8347 Nr: 146-23.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE TUCANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Carga rápida)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade de advogado (a), para devolução 

destes autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme 

preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56943 Nr: 2309-24.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDE GONSALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903

 Intimo a parte executada para que caso queira, no prazo legal, ofereça 

impugnação à penhora realizada às fls. 92/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70175 Nr: 1200-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSDC, GBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19264 Nr: 1046-98.2007.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DO ANO DE 2018.

HORÁRIO: 08h30min.

PROCESSO: 1046-98.2007.811.0033 (19264).

ACUSADO(A): VANDERLEI SOUZA.

VÍTIMAS: ADIR FERNANDES E WILLIAN ALMEIDA DE LIMA.

VISTO.

Nesta sessão extraordinária do Tribunal do Júri da Comarca de São José 

do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, foi submetido a julgamento pelo 

Conselho de Sentença o acusado VANDERLEI SOUZA, qualificado nos 

autos, pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, caput c/c art. 

14, II todos do Código Penal, sob a acusação de ter no dia 03 de junho de 

2007, por volta da 02h00min em frente a danceteria denominada “Itus 

Dance”, em Nova Maringá, termo desta comarca, as vítimas Adir 

Fernandes e Willian Almeida de Lima foram atingidas por disparo de arma 

de fogo o primeiro no abdômen e o segundo no peito evidenciada pela 

prova testemunhal, depoimento da vítima e do próprio acusado quando 

interrogado na fase inquisitorial.

Submetido a julgamento, nesta data, o Egrégio Tribunal do Júri Popular 

desta Comarca acolheu a tese de legitima defesa sustentada em plenário 

tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo advogado de defesa.

Atenta, pois, a decisão soberana do Conselho de Sentença, ABSOLVO o 

réu Vanderlei Souza, brasileiro, solteiro, portador do CPF 022.991.851-43 

e da Cédula de Identidade n.º 1700079-3 SSPMT, filho de Neuza Souza, 

nascido em 01/07/1984, natural de Alta Floresta-MT com fundamento no 
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art. 386, VI do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Dou esta decisão por lida e publicada em plenário no Tribunal de Júri e dela 

intimados os presentes. Registre-se e cumpra-se.

Sala das Sessões do Tribunal do Júri desta Comarca, Estado de Mato 

Grosso em 01 de março de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

LUIZ FERNANDO ROSSI PIPINO

Promotor de Justiça

 JOSÉ MARIA MARIANO

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1953 Nr: 65-16.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: S/C TERRITORIAL E IMOBILIÁRIA PALMEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FRANCISCO ZOCCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 65-16.2000.811.0033 – Cód. 1953

Vistos.

O pedido de apensamento dos autos formulado pelo requerente às fls. 220 

deve ser inferido, explico.

Os presentes autos encontram-se sentenciados com a devida certidão de 

trânsito em julgado, já se encerrando a prestação jurisdicional, restando o 

presente pedido prejudicado, ensejando seu indeferimento. Nesse sentido 

é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, transcrevo:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE DANO MORAL - CAUSAS 

SEMELHANTES - PLEITEADA A REUNIÃO DOS PROCESSOS - FEITO 

SENTENCIADO - CONEXÃO NÃO CONFIGURADA - ART. 55, §1º, DO NCPC 

- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. Não há 

conexão das causas quando um dos feitos já foi sentenciado pois inexiste 

o risco de serem proferidas decisões conflitantes (art. 55, §1º, do NCPC). 

(CC 112059/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/12/2016, Publicado no DJE 06/12/2016).(Negritei).

PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DE 

COBRANÇA – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – REUNIÃO DE 

PROCESSOS – DESNECESSIDADE – DEMANDA JÁ JULGADA – 

INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO DE PROCESSOS – SÚMULA DO STJ – 

PROCEDÊNCIA. Se um dos processos já foi sentenciado, ainda que sem o 

trânsito em julgado, não cabe determinar sua distribuição por dependência, 

conforme a Súmula 235 do STJ, haja vista que desaparece a finalidade de 

reuni-los para decisão simultânea. (CC 122798/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016). 

(Negritei).

Com efeito, INDEFIRO o pedido retro.

Em nada sendo requerido, tornem-se os autos ao arquivo geral, com as 

baixas e anotações pertinentes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 05 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54535 Nr: 378-83.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MENDES RAMOS, PAULO 

HONÓRIO GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 378-83.2014.811.0033 – Cód. 54535

Vistos.

Considerando a presença de preliminar ventilada e arguição de nulidade, 

intime-se o requerente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em 

seguida, voltem para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29643 Nr: 390-05.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CÂNDIDA DOS SANTOS, VALDECIR DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 390-05.2011.811.0033 – Cód. 29643

Vistos.

Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

habilitação dos sucessores de Izabel Cândida dos Santos.

Suspendo a presente execução, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com 

fundamento no artigo 313, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, citem-se, os herdeiros para se pronunciarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 690 do Código de 

Processo Civil.

Com o pronunciamento dos herdeiros, venham os autos conclusos para 

análise do pedido de habilitação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64762 Nr: 1543-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLORIA ESTELA MENDONZA GOMES, 

JOAREZ FOELLMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MICHEL 

BARBOZA SLEDER - OAB:89364 PR, ROSANGELA CRISTINA BARBOZA 

SLEDER - OAB:36441/PR

 Autos nº 1543-97.2016.811.0033 – Cód. 64762

Vistos.

Sobre a manifestação do executado de fls. 64/69, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

A seguir, venham conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68600 Nr: 189-03.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA 

MENDONZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O
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 Autos nº 189-03.2017.811.0033 – Cód. 68600

Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60220 Nr: 1591-90.2015.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN, PEDRONILA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1591-90.2015.811.0033 – Cód. 60220

Vistos.

Restado negativo o leilão, consoante ata negativa juntada aos autos à fl. 

111, fica desde já autorizada a venda direta do bem, observando-se as 

regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para a Leiloeira promover a venda direta é de 90 (noventa) 

dias;

b) o pagamento do imóvel poderá ser realizado de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras anteriormente fixadas para tanto; e

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento.

Restando inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Terminada arrematação, a Leiloeira deverá proceder à imediata lavratura 

do auto de ocorrência (art. 901 do NCPC).

Lavrado o termo de ocorrência e estando devidamente assinado, façam 

os autos conclusos.

Notifiquem-se os leiloeiros.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71034 Nr: 1670-98.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Aberta a audiência, constatou-se a ausência da parte autora justificada 

por seu patrono no sentido de que em contato com sua cliente, ela 

informou-lhe que estaria parada na estrada que liga Nova Maringá/MT a 

São José do Rio Claro/MT em decorrência da chuva, razão pela redesigno 

o ato para o dia 03 de abril de 2018, às 13:00 horas, saindo o presente 

intimado.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57340 Nr: 2557-87.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FERREIRA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do réu, para que 

apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54078 Nr: 3724-76.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ZIELISNKI, BENEDITO ROBERTO 

AZEVEDO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls.109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73503 Nr: 2743-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO DE diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) conforme 

fls.29. 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 Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55230 Nr: 965-08.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 Vistos.

 Diante da promoção do Exmo. Sr. Luiz Felipe Lara de Souza para 

jurisdicionar a segunda vara desta comarca de São José do Rio Claro/MT, 

conforme Ato n.º 1227/2017-C.MAG, a partir de 13 de novembro de 2017, 

e dado o acúmulo de trabalho que impossibilitou decidir/sentenciar estes 

autos, retorne o presente feito à secretaria para posterior conclusão ao 

nobre magistrado.

Em atendimento ao princípio da economia processual, da economicidade, 

sustentabilidade e uso racional de insumos administrativos e ainda que 

todos os atos processuais lançados no sistema de automação processual 

são públicos e disponíveis na internet e no e-mail cadastrado no sistema 

“push” e ainda em atenção o aspecto ambiental, consigno que este 

apenas será lançado no “Apolo”, e pelas razões antes elencadas, não 

trará nenhum prejuízo às partes.

Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59483 Nr: 947-31.2017.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSM, FSA, LGS, AASG, EAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBERLEY GOMES DE REZENDE - 

OAB:14288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte que o Formal de 

Partilha foi expedido nos autos e encontra-se a sua desposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 12343 Nr: 2309-54.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, SHINTHIA MARIA GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da advogada da parte 

autora para manifesta-se acerca do ofício e-mail de fls. 225/226, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64385 Nr: 487-10.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCERI ANTÔNIO MARIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que IMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora Alceri Antônio Mariotti, 

brasileiro, solteiro, portador do RG nº 45090562 SSP/PR e inscrito no 

CPF/MF sob o nº 643.880.269-72, no prazo de 10 dias, a partir da 

intimação desta decisão, até final julgamento. Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter 

de urgência, da presente decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a 

CITAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 08 de março de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64388 Nr: 490-62.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE PEREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DA CUNHA - 

OAB:23.955/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que IMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora Deusdete Pereira Oliveira, 

brasileiro, casado, portador do RG nº 1670812-9 SSP/MT e inscrito no 

CPF/MF sob o nº 867.021.571-34, no prazo de 10 dias, a partir da 

intimação desta decisão, até final julgamento. Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter 

de urgência, da presente decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a 

CITAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 08 de março de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64387 Nr: 489-77.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DA CUNHA - 

OAB:23.955/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que IMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora Roberto Almeida de Souza, 

brasileiro, solteiro, portador do RG nº 2007130-2 SSP/MT e inscrito no 

CPF/MF sob o nº 632.827.552-87, no prazo de 10 dias, a partir da 

intimação desta decisão, até final julgamento. Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter 

de urgência, da presente decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a 

CITAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 08 de março de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-37.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BONAVIGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RAYZE DA SILVA ALCANTARA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Tendo em vista que a parte requerida 

Rayze da Silva Alcantara, somente foi citada em 20/12/2017, após a 

audiência de Conciliação anteriormente designada, IMPULSIONO à 

redesignação de nova audiência de Conciliação para o dia 11 de abril de 

2018, às 8h (Horário Oficial de Mato Grosso), a ser realizada na sala de 

Audiências do Juizado Especial, sito no fórum local. Vila Rica, 9 de março 

de 2018. Patricia Raquel S. M. Ferreira Gestora Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-22.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010128-22.2014.8.11.0049 REQUERENTE: FILIPE ABREU DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Trata-se de Reclamação com Pedido de Indenização por 

Danos Morais proposta por FILIPE ABREU LIMA, em face de OI/S.A, em 

que alega que em maio de 2014 solicitou uma linha telefônica da 

reclamada, contudo, não fizeram a ligação e nos meses de junho, julho e 

agosto vieram faturas sem sua utilização, ao receber a primeira fatura 

entrou em contato com a reclamada para informar que a linha não havia 

sido instalada, mas sem sucesso, razão pela qual teve que pagas as 

faturas, cancelar o serviço e entrar com a presente ação. O reclamado 

contesta as alegações de forma genérica informando que os débitos são 

devidos, porém, não trouxe prova da origem destes débitos, mas, apenas 

telas sistêmicas que não comprovam a instalação ou utilização do serviço 

pelo reclamante. Pois bem. A reclamada não apresentou nenhum 

documento capaz de comprovar os débitos, fato este objeto da lide, logo, 

tem-se a reconhecer a aplicação da indenização pelos danos morais e a 

repetição do indébito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser 

aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A COBRANÇA, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a 

matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes 

casos: “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.”. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). 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. 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. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte 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. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). 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. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. 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$3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos da exordial para: 

A) CONDENAR à repetição do indébito de R$142,05 (cento e quarenta e 

dois reais e cinco centavos), devidamente corridos pelo INPC a partir do 

desembolso; B) CONDENAR ao pagamento a título de danos morais à parte 

reclamante o valor de R$3.000,00(três mil reais), forte nos artigos no art. 

5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 
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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: 1000065-52.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BONAVIGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDA MOREIRA BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Tendo em vista que a requerida não 

foi devidamente citada, IMPULSIONO à redesignação de nova audiência de 

Conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 9h (Horário Oficial de Mato 

Grosso), a ser realizada na sala de Audiências do Juizado Especial, sito 

no fórum local. Vila Rica, 9 de março de 2018. Patricia Raquel S. M. 

Ferreira Gestora Judiciária

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 002/2018-DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO, Juiz de Direito Diretor Do Foro Da 

Comarca De Alto Garças, no uso de suas atribuições legais torna público 

o DEFERIMENTO das inscrições para o teste seletivo para recrutamento de 

estagiários de nível superior para a Comarca de Alto Garças, realizadas 

conforme Edital nº 001/2018-DF, publicado no DJE 10.195/2018, 

disponibilizado no dia 07/02/2018, dos seguintes candidatos:

 * O Edital n° 002/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32036 Nr: 289-88.2013.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Gian da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Pereira de Oliveira, Eva Roja da 

Silva Rodrigues

 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: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a proposta de honorários periciais. Em havendo 

concordãncia, deverá providenciar o pagamento em Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43395 Nr: 884-82.2016.811.0035

 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: THAIS ALVES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO o feito ao patrono da requerida para 

que a apresente na solenidade aprazada tendo em vista a impossibilidade 

de intimação pessoal(correspondência devolvida ref32).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33360 Nr: 1754-35.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FIRMINA DE ARAÚJO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46562 Nr: 407-14.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdJRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Diante da ausência de comprovação da capacidade econômica, 

condeno o réu no pagamento de ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor dos 

filhos no valor mensal equivalente a 20% (vinte por cento) do salário 

mínimo PARA CADA UM, a partir da citação, devendo ser depositado até o 

dia 10 de cada mês na conta de titularidade da autora.

 III – Determino a remessa deste feito ao Conciliador, para designação de 

sessão de conciliação/mediação.

IV – Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça à audiência de 

mediação e conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, acompanhada de 

advogado, consignando que o termo inicial para apresentação da 

contestação observará o artigo 697 do NCPC, não sendo realizado o 

acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas do procedimento 

comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 7º Da Lei nº 

5.478/1968.

 V – Intime-se a parte autora.

VI - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40329 Nr: 120-85.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Agomar Worst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do mandado/certidão acostado aos autos na ref.45, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46350 Nr: 341-34.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH SCHLATTER, MARIA ANGÉLICA 

STROHER ZAPPAROLI VIEIRA, DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA, Antonio 

Carlos Schlatter Zaparoli, BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI, DIEGO 

CUSTODIO, Luiz Renato Zapparolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON ANTONIO PATTINI 

JUNIOR - OAB:19.522-B/MS, JEFFERSON E. P. SANTOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S.S - OAB:702/2015-MS, Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS, THIAGO BATISTA BARBOSA - OAB:19165-B

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46566 Nr: 410-66.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de justiça gratuita.

II – Cite-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar, bem como as prestações 

que vencerem até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e prisão civil 

(pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no artigo 528, §§ 3º e 7º, 

do Código de Processo Civil.

III – Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente.

IV – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46564 Nr: 409-81.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA QUACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane de Carvalho Burity - 

OAB:OAB/MT 18.216, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante notificação.

2- DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Alto Taquari-MT, 8 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46230 Nr: 272-02.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivandro Ulmerindo Vargas, Agro Nascente Produtos 

Agropecuarios -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

De acordo com o § 1º do art. 16 da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções 

Fiscais), não são admissíveis embargos do executado antes de garantida 

a execução.

Assim, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o oferecimento de garantia na Execução Fiscal, na 

forma prevista no art. 9º da Lei 6.830/80, sob pena de extinção dos 

presentes embargos.

 Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46489 Nr: 382-98.2018.811.0092

 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: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63036, André Eduardo Bravo - OAB:61.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de gratuidade e determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das despesas processuais, nos termos do § 2º do art. 99 do 

NCPC, sob pena de extinção.Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.Fabio 

Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46519 Nr: 388-08.2018.811.0092

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Determino a remessa deste feito ao Conciliador, para designação de 

sessão de conciliação/mediação.

III – Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça à audiência de 

mediação e conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, acompanhada de 

advogado, consignando que o termo inicial para apresentação da 

contestação observará o artigo 697 do NCPC, não sendo realizado o 

acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas do procedimento 

comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 7º Da Lei nº 

5.478/1968.

 IV – Intime-se a parte autora.

V - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46564 Nr: 409-81.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA QUACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane de Carvalho Burity - 

OAB:OAB/MT 18.216, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41145 Nr: 597-11.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno de Oliveira Primo, Rafael Batista 

Castilho, Wilker Elias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Alves do 

Nascimento - OAB:13996/GO, Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - OAB:15120/B, 

Solimar Batista dos Santos - OAB:GO/26.443-E

 Converto o julgamento em diligência. Intime-se o advogado do réu Rafael 

Batista Castilho (fls. 363-364) para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

seus memoriais finais. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43580 Nr: 2052-11.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO DIAS DE SOUSA - 

OAB:36113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção a Portaria 

09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 17.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 11370 Nr: 990-87.2004.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Juarez da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA MELO DE 

ABREU - OAB:2.648MT, DIOGO MELO DE ABREU - OAB:8397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o presente processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil 

(abandono da causa).Condeno a parte autora/exequente no pagamento 

das despesas processuais, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA.Sem honorários, ante a ausência de 

resposta.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.P.I.Alto Taquari/MT, 7 de 

março de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 001/2018 – DF - O Exmo Sr. Dr. Tibério de Lucena Batista, Juiz 

Substituto Diretor do Foro da Comarca de Apiacás, no Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento a 

determinação superior contida no Procedimento protocolizado sob o n.° 

CIA 0114621.42.2014.8.11.0000, considerando o disposto. no Provimento 

19/2014/CM, de 02.7.2014, torna público, para ciência dos interessados, a 

abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoa 

Física nas áreas de Fisioterapia, 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 Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73939 Nr: 916-44.2017.811.0038

 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: Ivanilde Eduardo Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eutália Eduardo Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR - 

CURATELA PROVISÓRIA – do(a) interditando(a) EUTALIA EDUARDO RIOS 

e nomeio a requerente IVANILDE EDUARDO PASSOS, (...) 

Consequentemente, DETERMINO que lavre o termo de curatela provisória 

(...) DETERMINO a citação/intimação do(a) interditando(a) para que, em 

AUDIÊNCIA DESIGNADA para o dia 17 de abril de 2018 (terça-feira), às 

13h40min, compareça para ser entrevistado(a) minuciosamente acerca de 

sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e 

afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento 

quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser 
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reduzidas a termo as perguntas e respostas.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75022 Nr: 1439-56.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:MT - 5134, Thiago Mello de Oliveira - OAB:MT - 18.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o exame 

do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

III/NCPC, art. 487, III, “b”.

Condeno o requerido GILBERTO ALVES DE SOUZA no pagamento de 

eventuais taxas, despesas, custas processuais remanescentes, contudo 

deixo de condenar em honorários advocatícios, diante da informação de 

que foram pagos pelo requerido diretamente ao(à) advogado(a) da parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97829 Nr: 442-39.2018.811.0038

 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: MAB, CMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana lucia - OAB:8311, Ana Lucia 

de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de MARCOS AURÉLIO BARROS e CÁSSIA MILENE 

ALVES BARROS - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da 

CRFB/88. No que se refere à transação/acordo realizado, considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o 

HOMOLOGO - art. 269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa 

voltará/passará a usar o nome de solteira CÁSSIA MILENE ALVES. 

Conforme fundamentação suso e previsão legal – NCPC, art. 292, § 3º -, 

corrijo de ofício o valor da causa para R$. 70.866,00 (setenta mil 

oitocentos e sessenta e seis reais) e DETERMINO que faça a 

anotação/adequação disso no cartório distribuidor. Consequentemente, 

condeno ambas as partes interessadas no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais remanescentes e decorrentes dessa 

adequação, pro rata – 50% (cinquenta por cento) -, sendo os honorários 

advocatícios da forma pactuada com o patrono.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70109 Nr: 2009-76.2016.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onei dos Reis Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosinei Procope Vieira de 

Souza - OAB:MT - 23088

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Processo n. 2009-76.2016.811.0038

Código: 70109

Considerando informação do endereço atual da parte promovida, designo 

a audiência conciliatória para a data de 17 de maio de 2018, às 13h20min, 

recomendando que secretaria providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 08 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12879 Nr: 921-86.2005.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume Araputanga Ltda, José Almiro Bihl, 

Paulo Roberto Bihl, Dirce Simioni Bihl, José Ricardo Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro - 

Procurador Federal - OAB:MT/755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/ 7680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/5222

 Visto e bem examinado.

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela 

UNIÃO/FAZENDA NACIONAL - Ref. 8 -, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de erro e pedido de modificação da sentença – efeito 

infringente -, razão pela qual DETERMINO a intimação da parte embargada 

para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, uma vez que seu eventual acolhimento implica a 

modificação da sentença embargada – NCPC, art. 1.023, caput e §§.

Sem prejuízo disso, verifico pedidos diversos da parte 

devedora/executada em que pugna pela liberação de bens penhorados - 

Ref. 4 -, razão pela qual DETERMINO a intimação da parte 

credora/exequente, para, querendo, manifestar em contraditório.

Transcorrido os prazos in albis ou não, volte-me para análise.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68521 Nr: 1187-87.2016.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Bento Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, aparentemente o fazendo 

tempestivamente no prazo de 5 (cinco) dias – CPP, art. 586 e Enunciado n. 

700 da Súmula do STF.

Após, certificada a tempestividade do recurso interposto e porque 

presentes/apresentadas as razões, DETERMINO que seja 

intimado(a)/notificado(a) o(a) recorrido(a) com vistas em igual prazo de 5 

(cinco) dias para que, querendo, apresente as suas 

contrarrazões/resposta.

Por fim, volte-me concluso na hipótese de sua apresentação ou decurso 

do prazo in albis, procedimento prévio necessário para análise sobre a 

reforma ou sustentação do decisum - juízo de retratação -, assim como 

decidir quais peças instruirão o recurso com os traslados necessários e 

proferir sentença.

Sem prejuízo disso, faça as anotações necessárias em decorrência da 

mudança de advogado - substabelecimento sem reservas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60100 Nr: 364-50.2015.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neide Cândido da Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para, ciente da certidão do senhor 

meirinho, ref. 58, manifeste nos autos, no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64585 Nr: 2081-97.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Teruo Kague

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudelino Ribeiro da Silva - 

OAB:MT - 17 448-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Mamedes - OAB:MT 

- 4243

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Processo n. 2081-97.2015.811.0038

Código: 64585

Considerando informação do endereço atual da parte promovida, designo 

a audiência conciliatória para a data de 17 de maio de 2018, às 17h20min, 

recomendando que secretaria providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 08 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64374 Nr: 2003-06.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Machado Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alcantâra de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Processo n. 2003-06.2015.811.0038

Código: 64374

Considerando informação do endereço atual da parte promovida, designo 

a audiência conciliatória para a data de 17 de maio de 2018, às 17h40min, 

recomendando que secretaria providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 08 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65867 Nr: 32-49.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Souza Pinto Marconi, Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, tendo como partes BANCO BRADESCO S.A. e ALVARO 

MARCONI, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora à vista e, consequentemente, o 

objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação.

Em que pese a oposição de embargos declaratórios com a alegação de 

contradição, basta a comunicação do pagamento/adimplemento, em 

conformidade com o decidido no decisum pretérito.

Isso posto, deixo de analisar os embargos de declaração e DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Condeno a parte devedora/executada no pagamento de eventuais taxas, 

despesas e custas processuais remanescente, sendo os honorários 

advocatícios fixados na forma acordada/pactuada.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12158 Nr: 342-41.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdJS, MdJSS, SdJS, MdJS, SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para informar endereço e telefone 

atualizados do requerente, para fins de intimação acerca da expedição do 

alvará de levantamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65754 Nr: 2470-82.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Abdias Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869, Luiz Gustavo Gasch Harris - OAB:19540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 Código: 65754

Considerando informação do endereço atual da parte promovida, designo 

a audiência conciliatória para a data de 17 de maio de 2018, às 16h20min, 

recomendando que secretaria providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 08 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 3471-34.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rocha, Agenor Lopes Filho, 

Wellington de Jesus Messias, Regina de Oliveira Xaropá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:MT/22.212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:mt/ 14374

 Intimação da parte requerida acerca do inteiro teor do ofício n. 393/2018, 

juntado nos autos, ref. 77, no qual informa data designada para realização 

de audiência em Carta Precatória na Comarca de Porto Esperidião/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75471 Nr: 1667-31.2017.811.0038
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 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzi Creuza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Dores, Luzia Eugenia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - NCPC, art. 747 e ss. - em que fora comunicado o 

falecimento da interditanda MARIA DAS DORES em 28/9/2017 e a certidão 

de óbito não foi juntada, apenas a declaração de óbito.

Isso posto e porque a pesquisa por mim realizada no sistema CEI-ANOREG 

retornou negativa para aquela - certidão de óbito -, DETERMINO que oficie, 

enviando cópia reprográfica da declaração, ao Cartório de Registro Civil 

local para que informe se disponível e, em caso positivo, encaminhe o 

Tabelião/Registrador uma cópia reprográfica para ser juntada no processo 

eletrônico em epígrafe.

Sem prejuízo disso, REVOGO a decisão proferida de tutela provisória de 

urgência antecipada - Ref. 14 -, assim como DETERMINO que oficie ao 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de que suspenda eventual 

pagamento de benefício.

Com a resposta do Tabelião/Registrado, DETERMINO que dê vista dos 

autos à representante do Ministério Público e, por fim, volte-me concluso 

para sentença de extinção - código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62094 Nr: 1200-23.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzimar Candeias Bergamin Messias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora 

para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada de 

AUXÍLIO-DOENÇA em favor de NEUZIMAR CANDEIAS BERGAMIN 

MESSIAS nos períodos de 24/9/2014 a 24/8/2015 e 11/2/2016 a 11/4/2016, 

bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, 

a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a 

contar da citação - Enunciado n. 204 da Súmula do STJ –, abatendo o 

valor já pago administrativamente; bem como os honorários advocatícios – 

NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A atualização monetária de benefícios 

de prestação continuada deve tomar como base o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros moratórios devem seguir a 

remuneração da caderneta de poupança, salvo índice outro fixado no 

Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado com repercussão geral 

reconhecida.Com relação aos emolumentos e custas judiciais, salvo 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda e as 

despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou 

meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, 

correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – 

CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15780 Nr: 1523-43.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o 

direito ao BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, objeto da lide, em favor de MARCIO MARQUES 

DA SILVA, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo, bem como os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, 

caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 

da Súmula do STJ.A atualização monetária de benefícios de prestação 

continuada deve tomar como base o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) e os juros moratórios devem seguir a 

remuneração da caderneta de poupança, salvo índice outro fixado no 

Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado com repercussão geral 

reconhecida.Com relação aos emolumentos e custas judiciais, salvo 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda e as 

despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou 

meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, 

correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – 

CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72326 Nr: 24-38.2017.811.0038

 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): Rio Verde Terraplanagem e Transportes 

Ltda-ME, Valdivino Lopes Batista, Ana Maria Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:MT - 19356/O

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 24-38.2018.811.0038

Código: 72326

Com amparo no respeitável despacho e com fulcro no art. 334 da Lei 

Federal n. 13.015/2015, designo a audiência conciliatória para a data de 05 

de abril de 2018, às 15h40min.

 Araputanga/MT, 02 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

Comarca de Arenápolis

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65669 Nr: 404-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTO MENDES DE MOURA, Ana Maria da Costa 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, DEFIRO o pedido de substituição dos semoventes e 

DETERMINO o arresto de 25 cabeças de “gado/vaca”.CUMPRA-SE 

conforme determinado na ref. 05.Autorizo a Oficiala de Justiça, ao qual o 

referido mandado foi distribuído, a requisitar reforço policial para o devido 

cumprimento, se necessário.Expeça-se o necessário.Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52251 Nr: 726-54.2016.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Antunes de França, Marta Barbara de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Damian Borges, JOSÉ 

OLIVEIRA FILHO, Hulda Figueiredo Rodrigues, Paróquia São Sebastião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Carlos Finotti Borges - 

OAB:22860/O

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11455 Nr: 1573-42.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT-657/B, Maria Lucília Gomes - OAB:84206/SP

 Pela presente, intimo a parte Requerida via DJE/MT, por meio de seus 

procuradores, para, no prazo de 15 dias, querendo, oferecer impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1007 Nr: 97-13.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora Pereira Ltda., Antonio Carlos 

Damian Borges, Franclin Vilson Damian Borges, Maria Conceição Pereira 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Certifico que nesta oportunidade foram cadastrados os noveis patronos 

do Exequente, conforme noticiado à fl. 187. Desta feita, a fim de elidir 

quaisquer nulidades, procedeu-se com nova intimação do Exequente, 

através de seus patronos constituídos, via Dje, para que manifeste acerca 

do acordo apresentado às fls. 188/189, bem assim acerca dos 

documentos de fls. 190/199, no prazo de 10 (dez) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-08.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO FELIPE DA COSTA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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:8010032-08.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-24.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/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:1000065-24.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo 05 (cinco) dias. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-23.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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:1000078-23.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11174997) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-23.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 
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Processo:1000078-23.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11174997) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES 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)

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:8010111-50.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11246258) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES 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)

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:8010111-50.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11246258) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-98.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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:1000170-98.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246264) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-98.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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:1000170-98.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246264) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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:1000110-28.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246295 ) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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:1000110-28.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246295 ) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA LAURIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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:1000107-73.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246795) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA LAURIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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:1000107-73.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246795) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-37.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 457 de 568



VANDIRA ALVES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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:1000090-37.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246810) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-37.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIRA ALVES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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:1000090-37.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246810) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-70.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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:1000243-70.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246827) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-70.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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:1000243-70.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246827) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-55.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA ROSS CORSINI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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:8010046-55.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246873) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-55.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA ROSS CORSINI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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:8010046-55.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246873) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-05.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON NEPOMUCENO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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:1000118-05.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246878) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-05.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON NEPOMUCENO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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:1000118-05.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246878) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-02.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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:1000157-02.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11247261) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-02.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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:1000157-02.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11247261) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA RAMOS (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

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:8010104-58.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11247358) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA RAMOS (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

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:8010104-58.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11247358) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-62.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VASCO TEIXEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010300-62.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11247373) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37732 Nr: 428-80.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SCHIMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO JAROSKEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que se manifeste acerca da certidão de fl. 

105.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

Comarca de Brasnorte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-66.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GREIDE CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000071-66.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANA GREIDE CORTEZ REQUERIDO: CLARO S.A. Pessoa(s) 

a ser(em) intimadas: Nome: ANA GREIDE CORTEZ Endereço: RUA 

COTRIGUAÇU, S/N, QUADRA 13, LOTE 18, RENASCER, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 13/04/2018 às 16:00 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-27.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS INTIMAR A PARTE RECLAMADA, 

para no prazo legal apresentar Resposta aos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pela parte reclamante. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 0500049-40.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE LIMA (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, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte reclamada para 

apresentar resposta aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela 

parte reclamante.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000042-20.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ADEGUISMAR MENDES MOREIRA (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:

GOLDMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (REQUERIDO)

Edson de Sousa (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

CELIO SILVIO DE MENDONCA JUNIOR OAB - GO32719 (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte reclamada para no prazo legal apresentar resposta ao 

RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamante.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 0500010-43.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte RECLAMANTE para apresentar CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO INOMINADO interposto pelo reclamado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38799 Nr: 986-39.2017.811.0110

 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: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41442 Nr: 252-54.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANTONIO DONIZETE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Civil Pública por Obrigação de Fazer c/c Antecipação de 

Tutela, em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, agindo na 

tutela de interesse do Sr. ANTÔNIO DONIZETE MENDES, move em face do 

Município de Campinápolis/MT.

Narra a inicial que o paciente necessitada do medicamento denominado 

DIMORF (sulfato de morfina) 30mg, para tratamento da doença que o 

acomete, conforme prontuário de fls. 76.

 Ante o exposto e considerando o provimento 02/2015 – CGJ, que dispõe 

em seu artigo 8º, § 1º que:

(...) § 1º - Recomenda-se, sempre que possível, que as decisões liminares 

sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. (GRIFEI)

Determino com urgência, em razão do pedido de tutela de urgência, que se 

digitalize a integralidade deste feito e encaminha-se ao referido Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT, através do malote digital, solicitando-lhes a emissão 

de parecer técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso em 

testilha, bem como se o medicamento solicitado é disponibilizado pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS; deverá ainda informar se o presente caso 

é de urgência, emergência ou eletivo.

Aportado aos autos o parecer, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41445 Nr: 254-24.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO BURGUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALVES SASTRE, ROMILDO 

GONÇALVES SASTRE, AYRTON ATTAB BORSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GONÇALVES 

- OAB:317.717/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 - Trata-se de Carta Precatória para avaliação dos bens imóveis objetos 

das matrículas mencionadas às fls. 5.

2 - Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 

e 260 do CPC, sabendo-se que apresenta natureza itinerante, à luz do art. 

262 do CPC; dessa forma:

3 – Confirmada a autenticidade; cumpra-se na forma deprecada.

 4 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

5 – Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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
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 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

 INTIMAR ADVOGADO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAR SOBRE 

CÁLCULO DE PENA DE FLS 410, EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34136 Nr: 141-75.2015.811.0110

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA JACINTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, e dos artigos 1.723 a 1.725 do Código Civil, bem como do art. 226, § 

3º, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de:- RECONHECER E DISSOLVER A 

UNIÃO ESTÁVEL havida entre Sonia Jacinto Campos e Olavo Pereira dos 

Santos Júnior, no período compreendido entre 2000 a 2014;- DECLARAR 

partilhado o patrimônio comum adquirido pelo casal na constância da 

união, na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, passando a 

pertencer a ambos em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação 

contrária em contrato escrito (Lei n. 9.278/96).Considerando-se que o 

presente feito versa sobre questão meramente patrimonial e tendo em 

vista os valores significativos dos bens partilhados, REVOGO os 

benefícios da gratuidade anteriormente concedidos, uma vez não ter sido 

comprovada a hipossuficiência de recursos da autora e do réu no 

presente feito.Diante da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que atenta 

as disposições do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações de estilo.Publique-se Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19815 Nr: 53-86.2005.811.0110

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LUIZ MACIEL, ANA LUCIA DE 

BRITO ARRAIS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA REIS - 

OAB:12516 OAB/GO, ANDRÉA RODRIGUES ROSSI - OAB:18405/GO, 

SERGIO BARROS ALVES LIMA - OAB:16747

 INTIMO A PARTE EXEQUENTE, para no prazo de 05 (cinco) dias apresente 

comprovante de pagmento de distribuição da carta precatória expedida 

para intimar a parte requerida na Coamrca de Novo São Joaquim - MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32280 Nr: 34-65.2014.811.0110

 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: DIEGO MAYOLINO MONTECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ALTO DA BOA VISTA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BATISTA DOS SANTOS 

- OAB:11.154-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE EXEQUENTE, para no prazo de 05 (cinco) dias apresente 

comprovante de pagmento de distribuição da carta precatória expedida 

para intimar a parte requerida na Coamrca de Arapongas - Paraná.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40839 Nr: 1850-77.2017.811.0110

 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: MARIA DONIZETE DA SILVA

 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 Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28053 Nr: 659-70.2012.811.0110

 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): ROCICLEUDA CARVALHO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681

 INTIMAR ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20593 Nr: 1257-34.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO VALÉRIO REZENDE - 

OAB:86662/SP

 INTIMAR ADVOGADO DE DEFESA , PARA NO PRAZO DE 10 DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA INFORMADA AS 

FLS 406

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53148 Nr: 1130-84.2010.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80043 Nr: 337-77.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SOARES LEANDRO - 

OAB:8494-A/MT, THALINE SAMARY VIEIRA ELISIÁRIO - OAB:OAB/MT 

15.034
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80160 Nr: 470-22.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. C. P. MADEIRAS LTDA - ME, ANDRÉ TITTON, 

MAURÍCIO TITTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, requerer o que 

de direito, tendo em vista a devolução da Carta Precatória de fls. 55/61, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81450 Nr: 605-97.2013.811.0101

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER APARECIDO SALES, ROQUE PAULO 

ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, Simone Besold - OAB:17545-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88299 Nr: 1652-38.2015.811.0101

 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: GILBERTO DE ASSIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA APARECIDA SCHONARTH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90490 Nr: 862-20.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. B. C. EMPRESA BRASILIA DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA 

RODOVIA ANDRÉ ANTONIO MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de reiterar a intimação do advogado da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

devolução do Mandado de Execução parcialmente cumprimento, sob pena 

de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85578 Nr: 389-68.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de reiterar a intimação do advogado da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

devolução do Mandado de Citação sem cumprimento, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88431 Nr: 1723-40.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALVA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de reiterar a intimação do advogado da 

denunciada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar suas alegações 

finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82781 Nr: 144-91.2014.811.0101

 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: APOLO S/A INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇO E 

REPARTIÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ DE REZENDE, GERALDINA 

PEREIRA REZENDE, LUIZ ANTONIO GIROLDO, RICARDO BEZERRA DA 

SILVA, EMILIA PERES GIROLDO, NEOLABOR ADMINISTRAÇÃO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO BEZERRA DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 10.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO HENRIQUE - 

OAB:38.249 OAB/SP, EDMARIN FERRARIO DE LIMA CHAVES - 

OAB:OAB/SP216.721-E, EMILIA PERES GIROLDO - OAB:2618, LILIAN 

REGINA IOTI HENRIQUE GASPAR - OAB:247.752 OAB/SP, LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB:9279, MÁRCIO ALEXANDRE IOTI HENRIQUE - 

OAB:172.932 OAB/SP, VALÉRIA MARTINS SILVA - OAB:327.300 

OAB/SP

 Autos n. 144-91.2014 (Id. 82781)Ação de nulidade de escritura pública 

c/c reintegração de posse e perdas e danos e pedido de antecipação de 

tutela inaudita altera parsRequerente: Apolo S/A Industria e Comércio de 

Serviços e RepartiçõesRequeridos: Neolabor Administração Eireli e 

outrosVistos.(...) .Assim, não verificando na sentença a omissão e 

contradições apontadas pelos Embargantes (autor e Requerido Neolabor), 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.Intimem-se.No mais, 

cumpra-se a sentença prolatada.Diligências necessárias.Cláudia, 9 de 

março de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81280 Nr: 431-88.2013.811.0101

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - 

OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Pela derradeira vez, intime-se a parte autora, via DJE, a fim de dar 

cumprimento à decisão de fl. 69, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas), 

sob as penas da Lei. Consigno que na última publicação ocorrida (fl. 72), 

não constou o nome do atual procurador da parte autora.

2. Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento, voltem conclusos.

3. Diligências necessárias.
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Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 07/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR -Tornar público o RESULTADO 

DEFINITIVO do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado 

desta Comarca de Colniza-MT.

 * O Edital n° 07/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66507 Nr: 1746-08.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Cleide Barbosa Farias, K. B. F. L.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no exercício de suas atribuições 

legais, ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra o MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, 

com a finalidade de tutelar direito individual indisponível de KATARINA 

BARBOSA RODRIGUES.

Em apertada síntese, o parquet pleiteia que a parte requerida forneça 

transporte para a pessoa tutelada comparecer a consultas médicas 

realizadas em outro município.

 Às fls. 38/39 decisão emanada deste Juízo em que se deferiu tutela de 

urgência antecipatória em favor da parte autora.

Contestação às fls. 52/53.

Às fls. 57 o autor pugna pela extinção do processo sem julgamento de 

mérito, sob o argumento de que houve a perda do objeto.

Às fls. 58 decisão saneadora, por meio da qual este Juízo determinou o 

prosseguimento do feito, afastando a tese da perda de objeto veiculada.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 26 de janeiro de 2017.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o relatório do necessário.

 DECIDO sucinta e fundamentadamente – art. 93, IX, da CF.

Não há questão preliminar a ser abordada, motivo pelo qual passo a 

apreciar o pedido de mérito.

Como cediço, a presente ação civil pública versa sobre pedido de 

condenação à obrigação de fazer, a qual consiste em compelir a parte 

requerida a custear o transporte para a pessoa tutelada comparecer a 

consultas médicas.

De proêmio, impende lembrar que a Constituição Federal assegura que o 

Estado, por meio de Políticas Públicas, deve garantir o direito a saúde à 

pessoa humana, sendo este um consectário do direito à vida, 

intrinsecamente ligado ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Com efeito, consoante a dicção do artigo 196 da Constituição, 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 e recuperação.

É sabido que a Constituição pátria não tem como sustentáculo normas 

consuetudinárias, por consequência é necessária constante atualização, 

com base na evolução da sociedade.

Nesse sentido, a Carta Magna de 88 foi promulgada em uma época na qual 

se visava acabar com a interferência abusiva estatal, ocasionando a 

criação aos direitos e garantias fundamentais, estampados no artigo 5º da 

Constituição, tidos como direitos fundamentais de primeira geração.

Assim, gerou-se para o Estado uma atuação negativa, ou seja, um não 

agir, primando pela liberdade dos indivíduos.

Já os direitos sociais, tal como o direito à saúde, considerados como 

direitos fundamentais de 2ª geração, aliados aos de 1ª geração, visam 

assegurar um mínimo de igualdade, uma vez que em decorrência da não 

intervenção estatal o “caos” foi instalado, ocasionando a necessidade de 

intervenção visando assegurar o mínimo necessário para existência do 

indivíduo, de modo a não infringir os direitos fundamentais de 1ª geração.

Por tais motivos, a Constituição fixou como dever do Estado prover o 

direito à saúde, por meio de políticas públicas.

Desse modo, aparecem os infinitos debates acerca: I - do mínimo 

existencial, para os partidários da corrente em que o direito a saúde é 

norma de aplicação imediata, sendo dever do Estado garantir, sob pena de 

ferir a dignidade humana; II - e a reserva do possível, para os que 

entendem tratar o direito à saúde de norma programática, ou seja, objetivo 

a ser alcançado por meio de políticas públicas a serem instaladas pelo 

Estado, mediante a respectiva regulamentação.

Feita a breve digressão, passo a análise do caso concreto.

 Segundo o art. 2° da Lei n. 8.080/90, a saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.

Logo, é possível dessumir do artigo supramencionado que o Estado deve 

proporcionar todas as condições indispensáveis para que a pessoa 

possa exercer o seu direito à saúde com plenitude, incluindo o 

fornecimento de transporte aos locais em que o tratamento será realizado.

Ora, se a rede municipal de saúde não possui profissional especialista na 

modalidade da qual necessita a pessoa tutelada, é de uma simplicidade 

franciscana que a parte requerida deve fornecer ao paciente o transporte 

até uma cidade que o tenha – afinal, é dever do Estado prover as 

condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde.

Sobreleva frisar que a parte autora de desincumbiu do seu ônus de 

demonstrar o fato constitutivo do direito do assistido, o que o fez por meio 

da prova documental acostada aos autos, cujo teor comprova o 

diagnóstico e a necessidade de tratamento médico.

Nesta senda, a parte requerida tem a obrigação legal de fornecer 

transporte à pessoa tutelada para que esta possa comparecer às 

consultas, o que impõe a procedência do pedido formulado na exordial.

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de ação para CONDENAR o MUNICÍPIO DE 

COLNIZA-MT a fornecer transporte a KATARINA BARBOSA RODRIGUES e 

seu acompanhante para que compareçam às consultas que se fizerem 

necessárias, sob pena de multa diária, a qual FIXO em R$ 1.000,00 (mil 

reais).

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, seguindo a orientação do art. 18 da Lei n. 

7.347/85.

Sem remessa necessária, na forma do art. 496, § 3º, III, do CPC.

Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE estes 

autos com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32883 Nr: 1082-68.2009.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ ENDERLE - 

OAB:12800-A/RS, RODRIGO ALBERTO PASINI - OAB:12799-A/RS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON FRANCISCO PRATES, Cpf: 

98423231100, Rg: 1496410-4, Filiação: Silvio Francisco Prates e Maria 

Clara Rodrigues da Cruz, data de nascimento: 11/12/1976, brasileiro(a), 
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natural de Barra do Bugres-MT, solteiro(a), autônomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.CONDENA-SE parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, todavia a obrigação fica em condição 

suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeado como Defensor (fl. 107), fixam-se como 

honorários advocatícios ao advogado FLORENTINO APARECIDO MARTINS 

(OAB 9.659-B /MT) o valor de ½ URH (consoante Tabela de Honorários da 

OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da 

CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 13 de setembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz 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, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 08 de março de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33158 Nr: 1369-31.2009.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ ENDERLE - 

OAB:12800-A/RS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON FRANCISCO PRATES, Cpf: 

98423231100, Rg: 1496410-4, Filiação: Silvio Francisco Prates e Maria 

Clara Rodrigues da Cruz, data de nascimento: 11/12/1976, brasileiro(a), 

natural de Barra do Bugres-MT, solteiro(a), autônomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, em JULGA-SE E DECLARA-SE EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, inciso III do CPC/2015.Sem custas.Transitado em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Às providências.Cotriguaçu/MT, 19 

de Janeiro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 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, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 08 de março de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73241 Nr: 905-26.2017.811.0099

 AÇÃO: Internação Provisória->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS, CJSP, WCB, CWMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADOLESCENTE C.W.M.R.S. atualmente em 

lugar incerto e não sabido, por meio dos seus Representantes Legais, 

Clyeide Martins da Silva e Jair Romeiro da Silva, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Representação, o que se faz porque SE 

JULGA IMPROCEDENTE a Representação em relação aos adolescentes C. 

J. S. P. e W. C. B., bem como para reconhecer que os representados A. B. 

S. e C. W. M. R. S. praticaram o ato infracional análogo ao crime tipificado 

no artigo 157, §§1º e 2º, inciso II, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79376 Nr: 610-52.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.CITAR o devedor executado, nos 

termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito exequendo com os acréscimos legais, a 

serem depositados na conta bancária da representante do exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, consignando que poderá ser protestado o pronunciamento 

judicial e decretada sua prisão civil por até 03 (três) meses (art. 528, §3º, 

do CPC);2.Havendo manifestação no sentido de impossibilidade de 

pagamento, VISTAS à parte-autora e ao Ministério Público (caso não 

coincidentes);3.Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, 

conclusos para análise da possibilidade de decretação de prisão 

civil;4.Comprovando o pagamento, conclusos para sentença de 

extinção.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 08 de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77105 Nr: 3825-52.2017.811.0105

 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: GENERINO SEBASTIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO GONÇALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Constestação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35309 Nr: 209-97.2011.811.0099

 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: AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON FRANCISCO PRATES, Cpf: 

98423231100, Rg: 1496410-4, Filiação: Silvio Francisco Prates e Maria 

Clara Rodrigues da Cruz, data de nascimento: 11/12/1976, brasileiro(a), 

natural de Barra do Bugres-MT, solteiro(a), autônomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 464 de 568



FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, a fim de CONDENAR o requerido ao 

pagamento definitivo do valor correspondente a 1/3 do salário mínimo 

vigente, a título de alimentos, cujo pagamento deverá ser efetuado até todo 

dia 10 (dez) de cada mês, atentando-se aos seguintes dados bancários: 

Banco Bradesco, Agência 1582, conta-poupança 0556329-1), 

iniciando-se a partir da publicação desta sentença.Assim, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENA-SE o requerido ao 

pagamento das despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do 

CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeado como Defensor (fl. 43), fixam-se 

como honorários advocatícios ao advogado FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS (OAB 9.659-B /MT) o valor de ½ URH (consoante Tabela de 

Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do 

art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 

Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Publicar.Intimar.Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 13 de setembro de 2017.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 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, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 08 de março de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31921 Nr: 270-26.2009.811.0099

 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: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON XAVIER DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:6919-E, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Vistos...

Em consulta à pauta de audiências do dia 02.04.2018, verificou-se a 

existência de uma Sessão Plenária designada.

Desta forma, ante o conflito de pauta, CANCELA-SE a audiência que se 

realizaria em 02.04.2018, às 09h00min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 04.05.2018, às 09h00min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes da decisão de fls. 233/234/235;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 08 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68594 Nr: 601-61.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUSENER SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - 

TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição Inicial e DETERMINA-SE o 

cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 321, ambos do 

CPC.Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.DEIXA-SE de 

condenar a parte-autora ao pagamento das despesas processuais, 

considerando que não houve nenhum ato processual.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 08 de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68593 Nr: 600-76.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - 

TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição Inicial e DETERMINA-SE o 

cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 321, ambos do 

CPC.Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.DEIXA-SE de 

condenar a parte-autora ao pagamento das despesas processuais, 

considerando que não houve nenhum ato processual.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 08 de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68548 Nr: 578-18.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação declaratória cumulada com obrigação 

de fazer e cobrança de diferenças salariais” ajuizada por Nelson Luiz dos 

Santos contra o Município de Cotriguaçu.

Primeiramente, estando a Inicial de acordo com as prescrições legais, bem 

com inexistindo, “prima facie”, situação do art. 330 do CPC, RECEBE-SE a 

Inicial e sua emenda.

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.

Por outro lado, em atenção ao artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência 

de conciliação para o dia 10.04.2018, às 18h00min, na sala de audiências 

do Fórum desta Comarca.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para a audiência de conciliação;

2. CITAR a parte-requerida, isto para que fique formalmente ciente do 

processo, para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

terá o prazo de 30 dias para contestar;

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de março de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43286 Nr: 1318-74.2016.811.0034

 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: LUCAS DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA 13ª CIRETRAN DE DOM 

AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Aparecida Rodrigues 

Corrêa do Espírito Santo - OAB:14133

 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.: 35494 Nr: 999-77.2014.811.0034

 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 PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan de Oliveira Matos - 

Procurador Federal - 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.: 32179 Nr: 887-45.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte exequente, para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo ser observado que 

serão 03 (três) atos (penhora, avaliação e intimação) da parte executada 

e que as guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-86.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJAIME LOPES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000111-86.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ADEJAIME LOPES DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR, na qual objetiva a parte autora a transferência de titularidade de 

motocicleta marca HONDA/CG 125 Titan, ano 1995, modelo 21996, chassi 

n. 9C2JC2501STR16863, Renavam n. 651067570, placa JYH0694 - 

Juscimeira-MT, bem como a suspensão dos débitos em seu nome. Pois 

bem. O pedido liminar foi analisado e deferido, conforme decisão (ID n. 

9135625) que determinou a imediata transferência da titularidade do bem 

móvel para o nome do Sr. Fábio Lopes Campos. Conforme análise dos 

autos, nota-se que a parte reclamada, apesar de ausente em audiência de 

conciliação (ID n. 10281119), apresentou contestação (ID n. 10157711). 

Sabendo-se que a aplicação dos efeitos da revelia não são aplicados 

automaticamente, recorro à análise dos documentos juntados e da 

plausibilidade das alegações. Após análise, nota-se que a razão não 

assiste a parte. Isso porque, conforme relata o próprio autor, o contrato de 

compra e venda foi celebrado no dia 05.04.1999 e seu pedido de 

transferência no DETRAN/MT se deu apenas no ano de 2016, ou seja, 17 

anos depois da venda. Sabe-se que a propriedade de bem móveis como 

automóveis e motocicletas acarretam encargos, quais sejam, IPVA, seguro 

obrigatório e licenciamento, que devem ser pagos anualmente. Trata-se de 

requisito para a transferência de titularidade de automóveis e motocicletas 

que estejam quitados todos os débitos anteriores à transação. Tendo em 

vista que, ausente a comunicação ao DETRAN/MT da efetiva transferência 

da titularidade, para todos os efeitos jurídicos e legais, o proprietário do 

bem móvel, mesmo que apenas de direito, ainda era o autor. Diante disso, 

trata-se de uma relação cível, entre o autor e o comprador do bem móvel, 

Sr. Fábio Lopes Campos, que não honrou com seu dever de efetuar a 

transferência de titularidade junto ao órgão competente. No caso, 

reconhece-se a responsabilidade solidária do autor em relação às dívidas 

pretéritas. Em razão do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/2015, decido pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. 

Como consequência lógica, torno sem efeito a decisão que deferiu a 

satisfação precária do mérito (ID n. 9135625) e que teve seu cumprimento 

comprovado pela reclamada, conforme ofício (ID n. 10471505). Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82286 Nr: 2611-62.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a exordial, eis que preenchimento dos requisitos legais do CPC.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, postergo sua análise para após a 

juntada do relatório social e o parecer do Ministério Público Estadual.

NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar formada pelas doutas Assistente 

Social e Psicóloga credenciadas, a fim de que realize estudo psicossocial 

envolvendo a criança SAMUEL BARBOSA QUEIROZ, bem como do 
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requerente e a requerida, apresentando o relatório, no prazo 

improrrogável de 15 dias.

 Após a juntada do referido estudo, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação COM URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 859-70.2008.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:MT-5416

 Vistos, etc.

Diante de já ter transcorrido o prazo requerido em petição de fls. 184, 

Intime-se novamente a digna advogada para se manifestar no prazo de 15 

dias, para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no artigo 485, inciso VI, do 

CPC.

Mantenho os benefícios da Justiça Gratuita, já deferidos anteriormente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78783 Nr: 335-58.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JOÃO LESNIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Winter, Eder Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Ouvernei - 

OAB:MT/13.051, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13967

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO, 

proposta por IRINEU JOÃO LESNIK, contra MILTON WINTER E EDER 

WINTER, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/16) veio instruída dos documentos de fls. 17/30, sendo 

recebida às fls. 36/37.

Partes requeridas apresentaram contestação às fls. 49/60.

Petição juntada às fls. 61/64, o qual as partes formularam acordo, e 

requerem a sua homologação, bem como suspensão do feito até efetivo 

cumprimento do pactuado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Considerando a petição inclusa às fls. 61/64, verifico que as partes 

compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da 

vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese as partes pugnarem pela suspensão do curso do 

processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL PEDIDO, 

eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das partes, uma 

vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a parte 

interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 ATENTE-SE a Secretaria de Vara para que todas as publicações e 

intimações sejam em nome dos advogados informados na petição de fls. 

61/64.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75194 Nr: 1065-40.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JKAGDS, EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS, LPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR 

- OAB:64278

 Vistos, etc.

O Ministério Público em substituição processual da menor JHENNYFER 

KARYNE DE AZEVEDO GERONIMO DA SILVA devidamente representada 

por sua tia paterna Sra. EDINA GERONIMO DA SILVA, propôs a presente 

AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS COM PEDIDO 

DE LIMINAR, em desfavor de ARISTIDES GERONIMO DA SILVA e LUIZA 

PEREIRA DE AZEVEDO, todos qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 04/06) veio instruída dos documentos de fls. 07/21, sendo 

recebida às fls. 22/22v, momento em que fixou os alimentos provisórios, e 

deferiu o pedido de guarda provisória.

 Parte requerida Sr. Aristides citado (fls. 56), apresentando contestação 

às fls. 71/71v, tempestivamente (fls. 78), oportunidade em que concordou 

com o pleito autoral.

 Parte requerida Sra. Luiza citada (fls. 64v), deixando transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação nos autos (fls. 78).

Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 79).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do Art. 355, inc. I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas.”

 Outrossim, tendo em vista a inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa.

Pois bem. Considerando a certidão de fls. 78, informando que a requerida 

Sra. Luiza deixou transcorrer seu prazo para manifestação, constato e 

DECRETO sua revelia.

Com efeito, os efeitos da revelia, à luz do art. 7º da Lei n.º 5.478/68 e art. 

344 do Código de Processo Civil, permitem aferir os elementos probatórios 

necessários ao julgamento do pedido exordial deduzido. Isto porque, 

apesar de devidamente citado, o réu quedou-se silente, não se lhe 

importando as consequências processuais que lhe poderiam ser 

carreadas.

Destarte, pelas razões supra delineadas, estamos autorizados a concluir 

que a parte ré Sra. Luiza não está preocupada em se fazer defender no 

presente processo, pois que deixou transcorrer in albis seu prazo para 

apresentar defesa sem sequer contratar procurador para assistir-lhe, 

deixando o feito correr sem qualquer acompanhamento.

Outrossim, a parte requerida Sr. Aristides concordou com o pleito autoral, 

quando da apresentação da contestação.

Deveras, o julgamento antecipado da lide é a medida a ser tomada.

Em sendo assim, diante da prova documental encartada aos autos, qual 

seja a certidão de nascimento (fls. 10), as declarações expostas na 

exordial, e os relatórios do Conselho Tutelar, verifico que a menor 

encontra-se sob os cuidados da tia paterna, ora requerente.

Desse modo, tais documentações autorizam o entendimento acerca da 

obrigação legal dos requeridos, como genitores da criança, à pensão 

alimentícia, e a tia paterna o deferimento da guarda.

Neste sentido: “Constitui dever inafastável dos pais, o de proporcionar a 

seus filhos menores os indispensáveis meios de sobrevivência" 

(Apelação cível nº 1.000.282.725-1/00, rel. Des. Hyparco Immesi, p. 

24/04/2003).

Contudo, diante da inexistência de outras provas sobre os rendimentos 

dos requeridos, o valor da pensão alimentícia tomará como base o 

percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-mínimo, sendo a 

obrigação de 25% (vinte cinco por cento) para cada genitor.

 Acerca do pedido de guarda, diante da necessidade de confiar a 
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responsabilidade da menor a alguém interessado efetivamente em criá-la, 

em consonância com o MPE, o deferimento da guarda definitiva, é medida 

que se impõe, além do fato de que a guarda, no caso vertente, representa 

reais vantagens para a criança.

 Nesse sentido assim expõe Wilson Donizeti Liberati:

“A concessão de guarda, seja ela provisória ou de caráter definitivo, não 

faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo do 

menor e desde que não tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu 

guardião. É verdade que a decisão poderá ser revista a qualquer tempo, 

no interesse da criança ou do adolescente. Esse é o reiterado 

entendimento de nossos Tribunais”.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 33 e parágrafos, 

obriga ao guardião a prestação assistencial material, moral e educacional 

à criança ou adolescente:

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito 

de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

 §1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 

deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiros.

§2º. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e 

adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos 

pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação 

para a prática de atos determinados.

§3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de 

dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 

previdenciários.

§4º. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da 

autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em 

preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou 

adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos 

pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de 

regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério 

Público”.

 Analisando o dispositivo tem-se que a guarda confere ao seu detentor o 

direito de opor-se a terceiros, inclusive, aos pais. Confere, ainda, à 

criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e 

efeitos de direito, inclusive previdenciários.

 Ainda, ao guardião atribuem-se obrigações de criação, educação e 

assistência material e o direito de exigir do menor respeito e obediência, o 

qual tem a obrigação de fornecer alimentos.

Portanto a teor do § 1º, do artigo 33, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o presente pedido destina-se regularizar a posse de fato já 

exercida.

Nesse contexto, não se pode perder de vista a lição de Maria Helena Diniz:

“guarda é um dever de assistência educacional, material e moral (ECA, art. 

33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior 

incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento 

psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole”.

Dessa feita, quando se cuida de definir o exercício da guarda da menor, 

imprescindível verificar qual a possibilidade mais vantajosa para a sua 

formação e o desenvolvimento, porquanto o bem jurídico mais relevante a 

ser preservado é, precisamente, o interesse do menor.

Por oportuno, segue a Jurisprudência do STJ:

“ao exercício da guarda sobrepõe-se o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, que não se pode delir, em momento algum, 

porquanto o instituto da guarda foi concebido, de rigor, para proteger o 

menor, para colocá-lo a salvo de situação de perigo, tornando perene sua 

ascensão à vida adulta. Não há, portanto, tutela de interesses de uma ou 

de outra parte em processos deste jaez; há, tão-somente, a salvaguarda 

do direito da criança, do adolescente, de ter, para si prestada, assistência 

material, moral e educacional, nos termos do artigo 33 do ECA. Devem as 

partes pensar, de forma comum, no bem-estar dos menores, sem 

intenções egoísticas, caprichosas, ou ainda, de vindita entre si, tudo isso 

para que possam – os filhos – usufruir harmonicamente da família que 

possuem, tanto a materna, quanto a paterna, porque toda criança ou 

adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, 

conforme dispõe o art. 19 do ECA.” (REsp 964836 /BA, Terceira Turma, 

Superior Tribunal de Justiça, Relator(a) Ministra NANCYANDRIGHI, julgado 

em 02/04/2009, DJe 04/08/2009).

Consigna-se que é fundamental para o bom desenvolvimento das crianças 

e adolescentes que os mesmos continuem sob a guarda das pessoas com 

quem eles já possuem vínculos e que já estão acostumadas com esse 

ambiente familiar.

 Ainda, imperioso destacar que não há, nestes autos, nenhuma prova que 

desabone a criação dispensada pela requerente a menor.

Destarte, os requisitos dos artigos 33 e seguintes da Lei 8.069/90 

encontram-se devidamente preenchidos.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, para o fim de:

 1 - CONCEDER A GUARDA DEFINITIVA da menor JHENNYFER KARYNE 

DE AZEVEDO GERONIMO DA SILVA, em favor da requerente EDINA 

GERONIMO DA SILVA, para todos os fins e efeitos de direito.

 2 - CONDENAR o requerido ARISTIDES GERONIMO DA SILVA a pagar, 

mensalmente, a título de pensão alimentícia, a sua filha, a quantia 

equivalente a 25% (vinte cinco por cento) do salário mínimo vigente.

3 - CONDENAR a requerida LUIZA PEREIRA DE AZEVEDO a pagar, 

mensalmente, a título de pensão alimentícia, a sua filha, a quantia 

equivalente a 25% (vinte cinco por cento) do salário mínimo vigente.

4 – Os Requeridos deverão arcar ainda com 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias, consistente em despesas médicas, 

odontológicas, material escolar, roupas, etc, destinadas aos menores.

Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.

Sem custas, eis que defiro os benefícios da Justiça gratuita às partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

 Tendo em vista o lapso temporal entre a distribuição da presente ação e a 

data hodierna, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43938 Nr: 776-59.2005.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANE MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Adriana Alves - 

OAB:7180/MT, Enelson Alessandro Nonato - OAB:MT 12149, 

FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770/MT, JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896, LUCAS BERNADINO - OAB:12.027, Ocimar Carneiro de 

Campos - OAB:3954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Camargo do 

Nascimento - OAB:2198/RO

 Vistos, etc.

De início, considerando o teor da decisão de fls. 194/197, proceda-se a 

RETIFICAÇÃO na capa dos autos, bem como Sistema Apolo, fazendo 

constar o correto tipo da ação, bem como regularizando o polo passivo da 

vertente demanda.

 Outrossim, ante o teor da petição de fls. 243, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara diligencie e providencie o necessário para o integral 

cumprimento da decisão de fls. 214, observando o endereço informado 

(fls. 243).

Após, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste quanto ao 

prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o deslinde do 

feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 989-05.2013.811.0087
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 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Cesário Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Cesário Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 989-05.2013.811.0087

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 CURADOR(A): Neuza Cesário Caetano

INTERDITADO: Leandro Cesário Caetano

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE ABSOLUTA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Possui dificuldades em se comunicar, 

necessitando dos cuidados de terceiros para realizar toda e qualquer 

atividade básica diária.

RESUMO DA SENTENÇA: Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de 

LEANDRO CESÁRIO CAETANO, em virtude de seu irreversível estado de 

saúde, tudo conforme laudo médico e parecer ministerial. Nomeio 

DEFINITIVAMENTE curadora do interditando a requerente, Sra. NEUZA 

CESÁRIO CAETANO, qualificada nos autos, que não poderá por qualquer 

modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza 

pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos 

de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na 

saúde, alimentação e bem estar do interdito.

 Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições acima. Cumpra-se 

o disposto nos arts. 755 § 3º e 759 §§ 1º e 2º do CPC, publique-se os 

editais.

 Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na imprensa local 

e no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se a 

curadora para compromisso, em cujo termo deverá constar as restrições 

supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de 

quaisquer bens da interdita, sem autorização judicial. Sem custas. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-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, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, Analista Judiciário, digitei.

Guarantã do Norte - MT, 8 de março de 2018.

Adão Duarte de Oliveira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112018 Nr: 4037-30.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Coelho de Araujo, Rayllander Viega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14593/MT, Defensoria Pública de Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Sendo assim, não vislumbrando motivos para manter os denunciados 

presos, nos termos do que dispõe o art. 321 do CPP, REVOGO o decreto 

de prisão cautelar e CONCEDO liberdade provisória aos acusados 

ALEXANDRO COELHO DE ARAUJO e RAYLLANDER VIEGA.Cientifique-se 

desta decisão o Ministério Público e a Defensoria Pública.SERVE A 

DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, MANDADO DE 

INTIMAÇÃO E CARTA PRECATÓRIA.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94314 Nr: 1878-85.2015.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Maria Lunkes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94126 Nr: 1763-64.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Helena Pagliuca Bocato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39166 Nr: 1479-15.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lumar Sidney dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP

 Autos nº: 1479-15.2015.811.0036

 Código: 39166

Executivo de Pena.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena no qual figura como apenado o reeducando 

LUMAR SIDNEY DOS SANTOS, filho de João Sidney dos Santos e Maria 

Auxiliadora dos Santos, o qual fora condenado a pena de 01 (um) mês e 

25 (vinte e cinco) dias de detenção pela prática do crime tipificado no art. 

147, caput, do Código Penal.

Realizada a pertinente audiência admonitória o reeducando foi informado 

acerca das condições a serem cumpridas. Compulsando os autos 

verifica-se que o reeducando cumpriu com as condições impostas.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público em fl. 71 

pugnou pela extinção da pena, tendo em vista seu integral cumprimento.

 É o relatório. Decido.

Fácil observar que o Reeducando, cumpriu integralmente a pena imposta.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a pena do Reeducando LUMAR SIDNEY 

DOS SANTOS, já qualificado nos autos, DECLARANDO EXTINTA A SUA 

PUNIBILIDADE, nos termos do art. 66, inciso II da Lei de Execução Penal 

(Lei 7.210/84).

 Transitada em julgado a presente sentença e feitas às anotações de 

praxe, ARQUIVE-SE.

Sem custas. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de Novembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30405 Nr: 246-85.2012.811.0036
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 AUTOS Nº 246-85.2012.811.0036

 Código: 30405

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, o acusado JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE 

SOUZA, foi devidamente citado conforme certidão de fls. 115, bem como 

juntou endereço atualizado as fls. 109.

 Desta Forma, os motivos que ensejaram a decretação da prisão 

preventiva, como forma da assegurar a aplicação da lei penal, não mais 

persistem.

Portanto DETERMINO a expedição do contramandado de prisão e/ou o 

recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado 

JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA.

Outrossim, dou prosseguimento ao procedimento, REVOGO a suspensão 

do processo e o curso do prazo prescricional.

Tendo em vista que já foi oferecida resposta a acusação DESIGNO 

AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o DIA 12/04/2018, às 14h:00min 

para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, e após, o 

interrogatório do réu.

INTIME-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas.

INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 25 de janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55428 Nr: 467-58.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A (Cemat)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES expostos na petição 

inicial, aduzidos pelo autor VALDEIR BORGES FILHO, para isso:1) 

DETERMINO que a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A abstenha-se de efetuar o corte e interromper o 

fornecimento de energia elétrica, na Unidade Consumidora nº 6/115102- 6, 

com fundamento na inadimplência da fatura objeto da presente demanda, 

referente ao mês de dezembro de 2017, com vencimento para 20/02/2018, 

sob pena de MULTA ÚNICA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).2) 

DETERMINO que a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A se abstenha de inscrever o nome do Autor em cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito como SCP e Serasa, com fundamento 

na inadimplência da fatura objeto da presente demanda, referente ao mês 

de dezembro de 2017, com vencimento para 20/02/2018, sob pena de 

MULTA ÚNICA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).3) OFICIEM-SE o 

SPC e o Serasa para que se abstenham de inscrever e ainda, que retirem 

(caso já esteja inscrito) a inscrição do autor VALDEIR BORGES FILHO, 

referente a conta de energia em comento cobrada pela parte requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição da MULTA ÚNICA no 

valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).4) CONCEDO o pedido de inversão 

do ônus da prova, com base nos fundamentos já apresentados nesta 

decisão e no Código de Defesa do Consumidor o qual estabelece no seu 

art. 6º, VIII que o Juízo deve facilitar a defesa dos direitos do consumidor 

devido a sua hipossuficiência técnica.5) Por este Juízo vislumbrar a 

possibilidade da realização de acordo entre as partes no presente feito, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação, após

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51781 Nr: 2763-87.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 Processo nº: 2763-87.2017.811.0036

Código: 51781

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos, etc.

Tendo em vista a juntada de informações em ref. 16, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste acerca da referida petição e do 

escoamento do prazo para apresentação de embargos pela parte 

executada.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 08 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14944 Nr: 1010-76.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renê Antunes Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, verificando no sistema constatei que decorreu o 

prazo de 365( Trezentos e sessenta e cinco) dias, que foi pedido pela 

parte autora nas fls. 45/46 e determinado em fls. 47 e conforme certidão, 

intimo a parte exequente para dar prosseguimento no feito no prazo de 

5(cinco) dias.

Guiratinga - MT, 8 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14631 Nr: 700-70.2009.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvane Bueno Frick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudir Miguel Berticelli - 

OAB:8239-B/MT, Gilmar Antonio Subtil Godinho - OAB:11436/MT, 

Odair A Busíquia - OAB:11564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Zambruim 

Mendonça - OAB:6576, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT, Nilton 

Massaharu Mural - OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - 

OAB:9353/MT

 Intimar a parte Embargada/exequente, para que em cunprimento ao r. 

despacho de fls. 276, promova nos autos o recolhimento da condução do 

Sr. Meirinho ou forneça-lhe os meios para cumprimento, no prazo de cinco 

(05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49669 Nr: 1869-14.2017.811.0036

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Alves Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme determinação em fls.49, intimo o acusado através 

de seu advogado, a fim de que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

memoriais finais.

Guiratinga - MT, 9 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12297 Nr: 1162-95.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Associação dos Advogados do 

Banco do Brasil - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Bonjour, Maria de Lourdes 

Ramos Bonjour

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Marlin - OAB:13.571-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, João 

Batista Araújo Barbosa - OAB:9.847, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Henrique Jambiski Pinto dos Santos - 

OAB:31694/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme petição juntada de fls. 1960/1964 do 

advogado da parte executada comprovando o pagamento dos honorários 

sucumbenciais, intimo a parte exequente acerca da decisão de fls. 1.956, 

última parte, para que, no prazo de 5(cinco)dias, manifeste-se no 

processo dando prosseguimento ao feito ou requerendo sua extinção.

Guiratinga - MT, 9 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54953 Nr: 309-03.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Rocha Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kennedy José Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição em anexo, haja vista que o Defensor 

Público já patrocina os interesses da parte adversa em outra ação de 

execução de alimentos que tramita nesta Comarca, nomeio advogado 

dativo na pessoa da Dra. Wilmary dos Santos Vilela, a fim de que defenda 

o executado na Ação de Execução de Alimentos em trâmite na Comarca 

de Alto Garças/MT, e para tanto fixo honorários advocatícios no valor de 

R$ 1,5 URH, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

Intime-se a causídica da presente nomeação, bem como o executado a fim 

de que, munido desta decisão, imediatamente procure a advogada ora 

nomeada para apresentação de defesa e acompanhamento do processo 

na Comarca de Alto Garças/MT.

Após, cumprida todas as determinações, devolva-se a missiva à Comarca 

de origem com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de março de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 03/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMARCA DE 

ITAÚBA/MT - TORNA PÚBLICO que a prova para o Processo Seletivo será 

aplicada no dia 18 de março de 2018 das 08h às 11h, nas dependências 

da Escola Municipal Educandário Nossa Senhora Aparecida, sito à Rua 

Bárbara Max, s/nº, Centro, Itaúba/MT, Centro, Itaúba/MT, devendo o 

candidato comparecer com antecedência mínima de 30 minutos, portando 

documento de identificação com foto.

* O Edital n° 03/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45270 Nr: 896-88.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCATEL TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCATEL TELECOMUNICAÇÕES S/A, 

CNPJ: 46049987000130. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do art. 1º da LEF 

c/c o art. 794, inc. I e o art. 795, estes últimos do CPC.CONDENO a parte 

executada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados estes, equitativamente, em 10% sobre o valor da 

dívida atualizada, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.P.R.I.C.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

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, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 08 de março de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76756 Nr: 1042-85.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO MARTIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 Autos nº 1042-85.2015.811.0096

Código n°: 76756

Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada à ref. 34, e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito e considerando 

que o acusado bem como as testemunhas arroladas na acusação residem 

em comarcas distintas, DEPREQUE-SE a inquirição das testemunhas, e o 

interrogatório do acusado à suas respectivas comarcas.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 21 de novembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73529 Nr: 1023-16.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO DAMBRÓS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ 

(CNGC/MT, Seção 16, Art.1.255), impulsiono estes autos ao setor de 

Expedição de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Credora, via DJE, para manifestar-se no prazo de 

05(cinco) dias, acerca da “Exceção de Pré-executividade”, apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73261 Nr: 830-98.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CESAR DE SOUZA, Jalles Souza Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834/O, FERNANDO FERONATTO - OAB:8916, HENEI 

RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B, JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) dos Acusados, via DJE, acerca da 

Audiência de Oitiva da testemunha ANDERSON RODRIGO SOARES, 

designada nos autos da Carta Precatória distribuída sob Código Nº308425, 

na Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para o dia 20/07/2018, 

às 14:30 horas, conforme informação juntada à ref. 87. Bem como, 

impulsiono os autos ao Setor de Expedição de Documentos com a 

finalidade de expedir "Ofício" encaminhando os documentos solicitados na 

informação de ref.87.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 2336-88.2015.811.0027

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Antonio Assef Maslem- Oficial do 1º Serviço Registral 

de imóveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, por 

consequência, NEGO a transferência da matrícula nº 510 para o CRI desta 

comarca, bem como NEGO o registro da carta de adjudicação em nome do 

Sr. Aurino Mascarenhas.Transitando em julgado, arquive-se.Expeçam-se 

os expedientes necessários.Intime-se o requerente, bem como o 

representante do Ministério Público.Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31532 Nr: 101-22.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703, Francisco Carneiro de Sousa - OAB:6.990 OAB/MT

 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o 

réu DAVID GONÇALVES DE SOUZA, devidamente qualificado, pela prática 

do crime de furto previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, (...) fica o 

réu fica condenado definitivamente a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) 

meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, cada um no 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso, a qual fica o réu definitivamente condenado.Em consonância 

com o artigo 33, § 2º, c, do CP, o réu deverá cumprir a pena em regime 

aberto.Diante das penas aplicadas, bem como da inexistência dos motivos 

que ensejaram sua prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade. Preenchidos os requisitos alinhados no artigo 44 do Código 

Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

sendo uma na modalidade de prestação pecuniária e a outra em prestação 

de serviços à comunidade ou à entidades públicas, a serem definidas pelo 

Juízo da Execução Penal, da cidade onde o réu possui domicílio.Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, eis que 

ausente pedido expresso nesse sentido. O réu deverá ser intimado 

pessoalmente da sentença, no último endereço constante dos autos, 

devendo o oficial de justiça atentar-se para o artigo 980, § 8º, da 

CNGC/MT. Caso não seja encontrado, expeça-se, desde logo, edital de 

intimação da sentença, nos termos da lei processual 

penal.Oportunamente, após o transito em julgado desta decisão, tomem-se 

as seguintes providências:1) Lance o nome do acusado no rol dos 

culpados;2) Expeçam-se Guias de Execução de Pena e de multa, 

intimem-se o réu para que efetue o respectivo pagamento e cumpra a 

outra pena alternativa imposta.3) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado(...).

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 44753 Nr: 1330-15.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 8 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 37751 Nr: 1189-64.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO AUGUSTO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 
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SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 8 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 44080 Nr: 956-96.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte ré intimada, através de sua advogada, por todo conteúdo 

da sentença prolatada, cuja parte dispositiva segue: “Ante o exposto, julgo 

EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, por ausência de interesse 

processual em razão da inadequação da via eleita, na forma do artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando o arquivamento dos 

autos, com baixa na distribuição, após o trânsito em julgado. Por fim, defiro 

o pedido de assistência judiciária.”

Jauru, 9 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 41103 Nr: 982-31.2016.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi da Silva Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 9 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39291 Nr: 275-63.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE FAUSTINO AZEVEDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMONE FAUSTINO AZEVEDO DE 

SOUZA, Cpf: 97700991120, Rg: 1450216-0, Filiação: Luzia Faustino 

Azevedo e Gilberto Azevedo, natural de Moji das Cruzes-SP, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA COMARCA DE JAURU/MT GILBERTO AZEVEDO, brasileiro, casado, 

músico, inscrito na cédula de identidade RG nº. 12.980.216 da SSP/SP e 

CPF nº. 156.165.501-59, residente e domiciliado na Rua Pitcairn, em 

Revere, Estado de Massachusetts, CEP: 02151, Estados Unidos da 

América, por intermédio de seu advogado constituído, com endereço 

profissional constante do cabeçalho em epígrafe, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, pelos fatos e fundamentos a seguir, 

propor a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO 

JUNTO ARQUIVO DO PODER PUBLICO MUNICIPAL em face de: SIMONE 

FAUSTINO AZEVEDO DE SOUZA, brasileira, casada, de profissão 

desconhecida, inscrita na cédula de identidade RG nº 1.450.216-0 da 

SSP/MT e no CPF/MF nº 977.009.911-20, residente e domiciliada na Av. 

Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, 359, Jauru/MT, tendo em 

vista os fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. 1. DOS FATOS 

CIRCUNSTANCIADOS O requerente é genitor biológico da requerida e já há 

alguns anos, a exemplo de vários cidadãos jauruenses, resolveu deixar a 

pequena cidade onde vivia e rumar aos Estados Unidos da América, com 

objetivo de angariar patrimônio que pudesse propiciar a si e sua família 

melhores condições materiais de vida. Assim como a maioria das pessoas 

que optam por trabalhar naquele país, deliberou por investir os 

rendimentos que auferisse, no seu país de origem, nesse mister, efetuou a 

aquisição de alguns bens imóveis, dentre outras modalidades de 

investimentos. Certa época surgiu a oportunidade de investir em alguns 

imóveis na cidade de Jauru, oportunidade em que manteve contato com 

seu sobrinho Geaze Azevedo, para que intermediasse em seu favor a 

aquisição dos direitos possessórios sobre os referidos bens imóveis, qual 

se prontificou sem maiores exigências. Os imóveis em questão são 

identificados junto ao setor imobiliário do município de Jauru, como: Lote 

2-A, da Quadra 73, com 15m de frente e 35m de fundos, código 447; Lote 

2-B, da Quadra 73, com 15m de frente e 35m de fundos, código 447. 

Estes, à época, pertencentes ao Sr. Ilson Maria Bárbara e que agora 

foram unificados e são identificados como sendo Lote 2 da Quadra 173, 
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com área de 1050m2, sendo 30m de frente e 35m de fundos; Lote 3, da 

Quadra 73, com 12,5m de frente e 35m de fundos, código 716, à época 

pertencente a Adenir Valim Moreira; Todos os detalhes da negociação 

eram informados ao autor, qual sempre acreditou que tudo estaria 

ocorrendo dentro da normalidade, inclusive fez a transferência dos 

valores que seriam utilizados para o pagamento da aquisição à conta de 

seu sobrinho, que reside nesta cidade, qual repassou os valores aos 

vendedores. QUANDO DA CONFECÇÃO DOS RESPECTIVOS 

INSTRUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DAS POSSES AO AUTOR, 

GEAZE CONTACTOU A REQUERIDA, PARA QUE ADOTASSE AS MEDIDAS 

PERTINENTES. ASSIM, A ESTRATÉGIA ADOTADA PELA RÉ, FOI 

TRANSFERIR A POSSE DOS IMÓVEIS PARA SEU NOME, SOB A 

ALEGAÇÃO DE QUE DEPOIS IRIA TRANSFERI-LOS PARA O REQUERENTE, 

CONFORME FAZ PROVA OS INCLUSOS CONTRATOS. PASSADO CERTO 

TEMPO DA AQUISIÇÃO O REQUERENTE MANTEVE CONTATO COM A 

REQUERIDA, EM BUSCA DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS IMÓVEIS, 

QUANDO FOI SURPREENDIDO PELA RESPOSTA NO SENTIDO DE QUE O 

AUTOR NÃO POSSUÍA QUALQUER BEM IMÓVEL AQUI EM JAURU, QUE 

AQUELES BENS PERTENCIAM À RÉ. Assim o autor resolveu procurar a 

assistência de advogado, em busca de uma intermediação entre as 

partes, oportunidade em que após contato com a ré, esta afirmou, via 

telefone, que realmente não tinha conhecimento de que seu genitor 

possuísse qualquer bem aqui em Jauru. Nesse interim o autor por 

intermédio de seu sobrinho Geaze Azevedo apresentou o contrato que 

teria sido firmado entre ele (autor) e a ré Simone, oportunidade em que se 

pôde observar algumas falhas que comprometeriam a validade do referido 

instrumento, pois no contrato que a requerida apresentou para seu 

genitor, os imóveis indicados não apresentavam as mesmas 

características daqueles que o autor teria adquirido, senão vejamos como 

estariam discriminados: Lotes 01 e 02 da Quadra 165, ambos com 15m de 

frente e 35m de fundos; Parte do Lote 03, da Quadra 73, com 12,5m de 

frente e 35m de fundos. A REQUERIDA, DEPOIS DE SIMULAR O 

CONTRATO EM FAVOR DO AUTOR, O ENCAMINHOU AOS ESTADOS 

UNIDOS PARA QUE ESTE CHANCELASSE O RECONHECIMENTO DE SUA 

FIRMA E O ENVIASSE DE VOLTA PARA ADOÇÃO DOS TRÂMITES JUNTO 

AO SETOR IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, CONTUDO A RÉ JAMAIS 

ENCAMINHOU O DOCUMENTO PARA AQUELE ÓRGÃO PÚBLICO, NEM 

MESMO RECONHECEU COMO VERDADEIRA A ASSINATURA QUE ALI 

LANÇARA, CERTAMENTE PARA QUE NO FUTURO PUDESSE ALEGAR QUE 

DESCONHECIA AQUELE INSTRUMENTO. JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS 

DO MUNICÍPIO CONSTATOU-SE, QUE A RÉ, LEVOU À EFEITO A 

TRANSFERÊNCIA DA POSSE DOS IMÓVEIS EM SEU FAVOR, CONFORME 

COMPROVAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESTARTE, A POSSE DOS 

IMÓVEIS QUE O AUTOR ACREDITAVA POSSUIR, ESTÁ EM PODER DA 

REQUERIDA. 2. DO DIREITO 2.1 DO NEGÓCIO JURIDICO SIMULADO Sobre 

o negócio simulado o Código Civil determina: Art. 167. É nulo o negócio 

jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 

substância e na forma. § 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos 

quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas 

daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; (...). Dentre as 

diversas considerações a respeito de simulação, pode-se conceituá-la 

nos dizeres do Civilista Cristiano Vieira Sobral Pinto “como uma declaração 

enganosa da vontade, visando obter resultado diverso do que parece, 

para iludir terceiro, ou burlar a lei”, que é o caso dos autos, uma típica 

situação caracterizadora de simulação de negócio jurídico, em condições 

de macular sua consistência e ensejar a propositura da ação. Simulação 

essa objetiva, pois se simula uma cessão de posse, sob a alegação de 

que momentaneamente a pessoa interessa não poderia levar à cabo 

aquele negócio jurídico, para depois negar a regularização da situação 

fática, com o intento de se locupletar ilictamente. É manifesto que os 

negócios jurídicos celebrados pelas requerida revestem-se de divergência 

entre a vontade declarada por todos, bem como a vontade real, havendo 

efetivamente o conluio, fazendo com o registro junto ao setor imobiliário do 

município fosse induzido a erro, mediante a prática de atos viciados pela 

simulação. Apreciando questões correlatas, guardadas as necessárias 

adaptações, neste mesmo sentido tem-se posicionado a Jurisprudência do 

Egrégio Tribunal do Estado do Espirito Santo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CAUTELAR - VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE - 

INDÍCIOS DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO - SIMULAÇÃO - DECADÊNCIA - 

AFASTADA - RECURSO AO QUAL NEGA-SE PROVIMENTO. 1) In casu, 

existem fortes indícios de que o negócio realizado entre a Sr.ª Delza 

Ramos Siqueira e sua mãe Sr.ª Domingas Mathilde Freire, padece de vício 

de simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, eis que o negócio foi 

efetivado como compra e venda, quando na verdade, assemelha-se uma 

doação. 2) Há simulação quando as partes emitem, conjuntamente, uma 

declaração enganosa de vontade com intenção de enganar terceiros. "(...) 

na simulação há um descompasso, um desencontro, entre a declaração 

de vontade e o verdadeiro resultado objetivado pelas partes". (FARIAS, 

Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Teoria Geral. 7ª 

ed. 2008. p. 459). 3) Considerando a hipótese de simulação sobre o 

negócio jurídico originário realizado entre a agravante e sua mãe, não há 

que se falar em decadência. Isso porque, após a instrução probatória, na 

demanda principal, se restar comprovado o vício na compra e venda, tal 

fato implica em nulidade absoluta do negócio realizado entre ascendente e 

descendente. Inteligência do art. 167 caput do Código Civil. 4) Recurso ao 

qual nega-se provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 

48099077140, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES - Relator 

Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2010, Data da Publicação no Diário: 

12/07/2010). Porquanto, a transferência da posse dos imóveis em testilha, 

embora dirigidas a transações que tenham ocorrido, estando o negócio em 

tese perfeito e acabado, todavia, constituiu manobra empreendida com fim 

único e exclusivo de mascarar quem seria o real adquirente e como forma 

de se locupletar ilicitamente. 2.2 DA NULIDADE DO ATO JURIDICO Consiste 

a nulidade numa sanção prevista pela legislação pátria, a ser aplicada ao 

negócio jurídico que se constitui com grave defeito, não podendo produzir 

os efeitos desejados pelas partes, e sobre esse defeito jurídico da 

simulação, prescreve o art. 167 do Código Civil, senão vejamos: “Art. 167. 

É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se 

válido for na substância e toda forma”. E ademais, pertinente opinião e 

corroborado à questão, o Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, ao 

estudar tal aspecto, conclui que a característica maior da nulidade é a 

força de produzir a invalidade do negócio que opera por si só, todavia, na 

presente fora provocada pelos figurantes. Destarte, ao prevê a lei sobre a 

nulidade do negócio jurídico simulado e restando comprovado o vício na 

cessão de direitos possessórios, tal fato implica em nulidade absoluta do 

negócio realizado conforme prevê a Legislação Civil. Outrossim, requerem 

as partes que Vossa Excelência apenas declare que o ordenamento 

jurídico sofreu transgressão e reconheça a nulidade dos atos até então 

praticados nas sessões de direitos possessórios, com o finalidade 

precípua de transferir as posses dos bens imóveis em apreço à pessoa 

do autor, fazendo com que os negócios jurídicos originários adquiram o 

objetivo pretendido, uma vez que a aquisição dos direitos possessórios 

deveriam ter sido levadas à cabo tendo o autor como 

beneficiário/adquirente. 2.3 DA PROVA DOCUMENTAL A prova 

documental consiste em documento capaz de comprovar um fato, neste 

caso os contratos de cessão de direitos possessórios acostados aos 

autos, se mostram suficientes a corroborar a tese do autor. Estes 

documentos por si só, são suficientes para confirmar a legitimidade da 

pretensão do Autor, ensejando, até mesmo o julgamento antecipado da lide 

na ocasião própria. 2.4 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO PÚBLICO 

Conforme faz prova as informações cadastrais dos imóveis em liça junto 

ao setor imobiliário da Prefeitura de Jauru, as informações cadastrais 

registradas não espelham a verdade assinalada pela real intenção dos 

negócios jurídicos entabulados. No entanto, não devem prevalecer suas 

anotações, uma vez que, os documentos encontram-se eivados de vicio 

por se considerada a simulação como defeito da declaração de vontade. E 

sendo assim, comprovada a mácula capaz de cancelar o registro dessas 

anotações, requer o autor o decisum sobre o cancelamento do registro da 

situação da posse dos imóveis junto ao órgão responsável. 3. DOS 

PEDIDOS Por todo o exposto, REQUER a Vossa Excelência o seguinte: I - 

A Citação da requerida para que conteste a presente ação no prazo da lei, 

sob pena do reconhecimento da veracidade dos fatos alegados. II - A 

procedência do pedido para declarar nulo os negócios simulados de 

cessão dos direitos possessórios dos terrenos urbanos em questão, 

determinando, via de consequência, o cancelamento dos registros 

imobiliários, junto a Prefeitura municipal e determinação para que sejam os 

registros retificados a fim de constar como adquirente das áreas o 

requerente. III - No tocante a produção de provas, o autor: a) pugna pela 

minuciosa análise dos documentos acostados aos autos com a inicial; b) 

pela produção de prova testemunhal, cujo rol segue anexo, fazendo parte 

integrante da exordial; c) manifesta ainda pelo direito de usar os demais 

recursos probatórios que se fizerem necessários ao deslinde da ação. IV 

- A condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários 
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advocatícios. Dar-se-á a causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 4. 

ROL DE TESTEMUNHAS: ILSON MARIA BÁRBARA, brasileiro, casado, 

inscrito na cédula de identidade RG nº M-1371.290 da SSP/MG e do 

CPF/MF nº 319.827.006-53, residente e domiciliado na Rua Mal. Deodoro, 

próximo à Escola Estadual Francisco Salazar, nesta cidade; ADENIR 

VALIM MOREIRA, brasileiro, casado, pecuarista, inscrito na cédula de 

identidade RG nº 362.902 da SSP/MT e no CPF nº 604.033.901-25, 

residente e domiciliado no Sítio Córrego da Cachoeira, comunidade 

Corregão, distrito de Lucialva, nesta cidade de Jauru/MT; GEASE SOUZA 

AZEVEDO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Av. 

Brasil, ao lado do Supermercado Vista Alegre, nesta cidade; LUZIA 

FAUSTINO AZEVEDO, MAE DA REQUERIDA, brasileira, de estado civil e 

demais dados de qualificação ignorados, residente e domiciliada na Av. 

Mato Grosso, 131, Bairro Vista Alegre, nesta cidade. Jauru/MT, 18 de 

novembro de 2015. ARLES DIAS SILVA OAB/MT 15.764

Despacho/Decisão: Em anexo.

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, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 26 de junho de 2017

Angela Maria Janczeski Goes Juiz(a) Substituto(a)

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36542 Nr: 1398-59.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALVINA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por MALVINA DA SILVA OLIVEIRA em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 28 de 

fevereiro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36722 Nr: 1490-37.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS JOSÉ MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por ELIAS JOSÉ MARIA em face do MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR a Requerida ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida 

no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 (cinco) últimos 

anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos do requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 28 de 

fevereiro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36690 Nr: 1468-76.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIANE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por JACIANE LOPES DA SILVA em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 1 de março 

de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 36767 Nr: 1512-95.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por JOSÉ RIBEIRO DE AMORIM em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos do requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 28 de 

fevereiro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38904 Nr: 2530-54.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA LOUISE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora apesar de devidamente intimada para cumprir o 

determinado na Ref: 11, quedou-se inerte, abandonando a presente ação 

(Ref: 15).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 

fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 08 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34157 Nr: 240-66.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIM & RUBIM LTDA/ME - (F.A MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO) -, LUCIMAR DE OLIVEIRA RUBIM, MARIA MARTINS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido retro, vez que nos autos da Ação de Recuperação 

Judicial, Código 31658, em trâmite por esta Vara Única, foi determinado a 

suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma 

do art. 6º da Lei nº. 11.101/05, permanecendo os respectivos autos no 

juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 

7º, do art. 6º, da Lei nº. 11.101/05, e as relativas a créditos excetuados 

na forma dos §§ 3º e 4º, do art. 49 da Lei nº 11.101/05.

2. Cumpra-se a referida determinação, apensando os presentes autos ao 

de Código 31658 (Ação de Recuperação Judicial), bem como 

suspendendo o andamento do presente feito até ulterior determinação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36753 Nr: 1505-06.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSELI PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por NEUSELI PEREIRA BARBOSA em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 28 de 

fevereiro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39099 Nr: 2614-55.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora apesar de devidamente intimada para cumprir o 

determinado na Ref: 10, quedou-se inerte, abandonando a presente ação 

(Ref: 14).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 
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fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 08 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36700 Nr: 1475-68.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL LEITÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por ELIEL LEITÃO DE ALMEIDA em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos do requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 28 de 

fevereiro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38907 Nr: 2532-24.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CORREA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora apesar de devidamente intimada para cumprir o 

determinado na Ref: 10, quedou-se inerte, abandonando a presente ação 

(Ref: 14).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 

fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 08 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41180 Nr: 98-28.2018.811.0048

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA LAURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, à míngua de impugnação, diante da prova 

documental apresentada e do parecer favorável do Ministério Público, julgo 

totalmente procedente(s) o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial, para o fim, 

DETERMINO que sejam efetuadas as retificações requeridas, isto é, que 

no assento de nascimento da autora (Certidão de Nascimento n°. 523, 

Livro A/4, f. 107 – Irenópolis - MT), bem como nos documentos pessoais, 

constando como correto, qual seja: “ODELITA BATISTA”.4. Sem 

sucumbência, ante o disposto no artigo 110, in fine, da Lei nº. 6.015/73 e 

por se tratar de beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

moldes do art. 4º da Lei nº. 1.060/50.5. Expeça-se o necessário.6. Com o 

trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, com 

baixas e anotações de estilo.7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 07 de março de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32397 Nr: 1379-87.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:4646

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por DANIEL BATISTA DE CARVALHO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 28 de 

fevereiro de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito
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Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61117 Nr: 1116-08.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DOS SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER DOS SANTOS FARIAS, Cpf: 

04340730165, Rg: 1864823-1, Filiação: Durvalino Ribeiro Farias e de 

Faustina Lemes dos Santos, data de nascimento: 20/05/1987, brasileiro(a), 

natural de Nova Maringá-MT, solteiro(a), peão de fazenda, Telefone (66) 

9973-8137. 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: No dia 04.09.2009, por volta das 14 horas, ao ser 

ouvido perante o juízo de Marcelândia/MT, nos autos do processo crime 

n.72/2009 - Código 47061, o denunciado fez afirmação falsa e negou a 

verdade como testemunha em processo judicial. Foi apurado que o 

denunciado serviu como testemunha na ação penal acima descrita - que 

apurava a ocorrência dos crimes de tráfico e associação para tráfico de 

drogas -, mas ao ser ouvido em juízo, contrariamente ao depoimento 

prestado pela Autoridade Policial em 09.11.2008, afirmou que nunca 

comprou nesta cidade e ainda negou ter comprado drogas dos réus Janio 

Martins dos Santos e Valty Floriano Sabóia. Ante o exposto, o Ministério 

Público oferece Denúncia contra VAGNER DOS SANTOS FARIAS, como 

incurso no artigo 342, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Analisando os autos, depreende-se que já foram 

realizadas diversas tentativas de citação do denunciado, as quais 

restaram infrutíferas. Ademais, a tentativa de localização de endereço 

atualizado do acusado restou frustrada.Diante disso, defiro o 

requerimento do Ministério Público à (fl. 30/31), e, DETERMINO que o 

denunciado seja citado via EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, certifique-se o 

decurso de prazo, e vista ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 06 de março de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito 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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 06 de março de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64303 Nr: 1214-22.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE, Cpf: 

02663289116, Rg: 1977272-6, Filiação: Zenilde Ferreira Duarte e Salvador 

Leandro Duarte, data de nascimento: 18/09/1986, brasileiro(a), natural de 

Indianopolis-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 66 9991-1213. 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: No dia 07 de junho de 2014 em horário não 

especificado, no barracão em frente ao estabelecimento comercial 

denominado "Marcenaria Tabajós", o denunciado, consciente e 

dolosamente, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, 

pertencentes à vítima Edilberto Arcesti Rissi. Diante do exposto, o 

Ministério Público Estadual oferece denúncia em desfavor de FÁBIO 

JÚNIOR FERREIRA DUARTE, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, 

inciso I, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Analisando os autos, depreende-se que já foram 

realizadas diversas tentativas de citação do denunciado, as quais 

restaram infrutíferas. Ademais, a tentativa de localização de endereço 

atualizado do acusado restou frustrada.Diante disso, defiro o 

requerimento do Ministério Público à (fl. 42), e, DETERMINO que o 

denunciado seja citado via EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, certifique-se o 

decurso de prazo, e vista ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 06 de março de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito 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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 06 de março de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69104 Nr: 450-40.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 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$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68900 Nr: 376-83.2018.811.0030

 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: BBdDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHS-M, MHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 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$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 47635 Nr: 2279-95.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Jorge de Moraes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Vistos etc. MANOEL JORGE DE MORAES LIMA, devidamente qualificado 

na denúncia, foi acusado pelo Ministério Público do Estado de Mato de 

Grosso como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, em concurso 

material com o art. 211, caput, todos do Código Penal.(...) Atenta a 

soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu MANOEL 

JORGE DE MORAES LIMA, qualificado nos autos, nas sanções do art. 211, 

ambos do CP. Diante do princípio constitucional da individualização da 

pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, (...).DA PENA DEFINITIVADesta feita, torno a pena concreta e 

definitiva em desfavor de MANOEL JORGE DE MORAES LIMA no patamar 

de 13 (treze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Cada dia-multa 

valerá 1/30 do salário mínimo vigente no tempo do fato.Isento o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais.REGIME 

INICIALAtento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do 

CPP) e em observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “a” c/c art. 59, 

ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, 

(...).DAS DISPOSIÇÕES FINAISCertificado o trânsito em julgado: a) 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se a Justiça 

Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de Identificação Civil do Estado, 

informando sobre a condenação do Réu; c) expeça-se a guia de 

execução penal definitiva;d) Intime-se o condenado para o pagamento das 

custas processuais. Não efetuado o pagamento e não requerido o 

parcelamento, extraia-se certidão da sentença condenatória e 

encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado para execução; e) Após, 

não havendo pendência, arquivem os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publicada no Salão do Tribunal do Júri Popular da Comarca de 

Nobres/MT, aos 07 de março de 2018, às 16h25min, saindo as partes 

intimadas para os efeitos recursais. (...) .JOSÉ MAURO NAGIB JORGEJuiz 

de Direito Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 16659 Nr: 1407-90.2008.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Rodrigues da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, desta Comarca, impulsiono os 

presentes autos para que seja intimada a parte autora para manifestar 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 173/177, 

requerendo o que tender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 671 Nr: 101-72.1997.811.0030

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda, Celso 

Ferreira Penço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Lourival A. Sperandio, 

Luiz Carlos Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo de Avila - 

OAB:OAB/MT5367, Jonadabe dos Reis Santiago - OAB:7632, Paulo 

Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT, Willian Cardoso de Andrade - 

OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, desta Comarca, impulsiono os 

presentes autos para que seja intimada a parte autora para manifestar 

acerca da devolução da carta precatória, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 40023 Nr: 1705-77.2011.811.0030

 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 -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vieira Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42816 Nr: 205-26.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Francisco Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tenho que, ao menos nesta fase cognitiva perfunctória, não se pode 

aferir que a parte autora tem direito à aposentadoria como segurada 

especial, haja vista a necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual, 

nesta quadra processual não há como acolher o pedido de tutela 

antecipada.Assim, indevida é a concessão do benefício vindicado, diante 

da situação fática apresentada e das alegações da requerente, tendo em 

vista a fragilidade das provas acerca do implemento das condições para 

aposentadoria como segurada especial.Do exposto, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida.Considerando que é de conhecimento público 

que os Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de 

instrução e julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que 

não há quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender 

ao volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do 

Estado de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de 

designar audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil.Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.Por 

oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 11 DE JUNHO DE 2018, ÀS 13H30MIN apresentando o rol de 

testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do NCPC.Com efeito, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38939 Nr: 121-59.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvério José Ewald
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de: a) 

confirmar a tutela de urgência concedida para compelir a requerida a 

proceder a instalação de energia elétrica na propriedade rural do 

Requerente (matrícula nº 329 do CRI da Comarca de Nortelândia/MT) ; b) 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta 

sentença (súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, aplicados a partir da citação; c) resolver o mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.Condeno a requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro no valor 

correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

conforme art. 85, § 2º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e intime-se a requerida para que recolham as custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias.Após, recolhida as custas 

processuais, arquivem-se os autos.Caso reste infrutífera a intimação, a 

secretaria deverá realizar a providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, 

da CNGC.Nortelândia/MT, 08 de fevereiro de 2017Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41209 Nr: 1164-31.2017.811.0031

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliane Piovezan Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, emende a inicial a fim de especificar os documentos que 

pretende exibir, sob pena de indeferimento do pedido de exibição de 

documentos.Sem prejuízo, intime-se a executada para que, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação, sob pena de 

presunção de veracidade das informações fornecidas pela parte 

exequente.Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.Cumpra-se.Nortelândia-MT, 08 de março de 2018.Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53912 Nr: 2048-14.2016.811.0090

 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: LADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 [...] Assim, intime-as, por meio de seus defensores nomeados ou 

advogados constituídos, 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. [...] Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), e, 

consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos praticados. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 11/2018- DF.

 O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 06/2018/DF, (DJE – Edição nº 

10202/2018), que designou no período de 26/02/2018 à 27/03/2018, 

prorrogável, se necessário, por mais 30 (trinta) dias, para realização de 

correição na Secretaria da Vara Única/Juizado Especial, Cartório 

Distribuidor e Diretoria do Foro desta Comarca;

 CONSIDERANDO também os termos da Portaria nº 260/2018/PRES, (DJE- 

Ed. Nº 10209/2018), que trata da designação dos Exmo.(s) Srs. Drs. 

Cristiane Padim da Silva e Roger Augusto Bim Donega, Juízes de Direito da 

2ª e 5ª Varas da Comarca de Alta Floresta, respectivamente, para 

jurisdicionar, cumulativamente, em Regime de Cooperação, na Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde, no período de 28/02 a 27/04/2018 

(Expediente 0016425-95.2018.811.0000);

 CONSIDERANDO o elevado acúmulo de serviço que tais trabalhos 

desencadearão, e diante da necessidade de organização dos trabalhos 

da Correição Judicial na Secretaria da Vara Única, visando maior 

efetividade jurisdicional.

 RESOLVE:

 Art. 1º - CONVOCAR, em regime extraordinário, todos os servidores 

lotados na Secretaria da Vara Única/Juizado Especial para, em conjunto 

com este Magistrado e Assessores de Gabinete I e II, 

executarem/efetuarem as atividades/andamentos de processos a serem 

correicionados, visando à efetivamente da prestação jurisdicional.

 Art. 2º - AUTORIZAR que o trabalho seja desempenhado em regime 

extraordinário, nos termos da Portaria 382/2014/PRES, nos dias 10 e 11 de 

março de 2018, devendo ser concedidas as respectivas folgas 

compensatórias, que serão computadas no banco de horas, ficando seu 

gozo condicionada à conveniência da administração.

 Art. 3º - INFORMAR que a autorização para a realização do serviço 

extraordinário apenas reconhece a necessidade da realização do 

trabalho, sem vincular o pagamento (art. 20 - § 2º - Portaria nº 

382/2014/PRES).

 Art. 4º - INFORMAR que o serviço de plantão judiciário permanecerá 

inalterado.

 Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Afixe-se no mural para conhecimento.

 Nova Monte Verde, 9 de março de 2018.

 Bruno César Singulani França

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 480 de 568



Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35454 Nr: 1489-69.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Vieira de Brito Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 35454 – Autos n. 1489-69.2007.811.0091

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 60, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29/05/2018, às 17h10, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas que residirem em outra Comarca.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35153 Nr: 1203-91.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Cordioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:OAB/MT 

3.523-B

 Código 35153 - Autos n. 1203-91.2007.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 78/80, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21/05/2018, às 17h50, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas que residirem em outra Comarca.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37214 Nr: 344-07.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Menezes Baiocho, Darci Antonio 

Vicentin, Silas da Silva, João Batista da Silva, Sandro Roberto da Silva, 

Adenilso Lucio Otenio, João Carlos Dal Bem, Wilson Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, Claudinéia de Oliveira - OAB:OAB/MT 10.845, 

Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, Narjara Aline Braz da Silva - 

OAB:12.928, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 Código 37214 – Autos n. 344-07.2009.811.0091Vistos em 

correição.Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, 

causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e 

causas de extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de junho de 2018, às 13h30, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa, assim como o réu, para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao 

final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP. Façam-se as 

intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para inquirição 

das testemunhas que residirem em outra Comarca.Por fim, tendo em vista 

que o réu Wilson Alves de Morou foi citado por edital, contudo, não 

apresentou resposta à acusação, nem tampouco constituiu defensor, 

determino o desmembramento do processo em relação ao referido réu, 

devendo o presente feito prosseguir quanto aos demais 

réus.Desmembrado os autos, dê-se vista daqueles ao Ministério 

Público.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público e à defesa.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 1 de março de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61964 Nr: 121-15.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberton da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 Código 61964 – Autos n. 121-15.2013.811.0091

Vistos em correição.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de maio de 

2018, às 16h40, pra oitiva da vítima e testemunha Éber Pereira da Silva.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição da testemunha Diego Dias dos 

Santos, com prazo de 60 (sessenta) dias.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71285 Nr: 1387-32.2016.811.0091

 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: GSO, ISdAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71285 – Autos n. 1387-32.2016.811.0091

Vistos em correição.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 25/26.

Desta forma, como forma de resguardar os interesses do menor, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 17h30.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70293 Nr: 712-69.2016.811.0091

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemari Moura Millnitz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Bonifácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70293 – Autos n. 712-69.2016.811.0091

Vistos em correição.

Diante do parecer do Ministério Público de fl. 20, designo audiência para 

oitiva de testemunhas para o dia 6 de abril de 2018, às 15h.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pela autora, independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código 

de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32884 Nr: 256-71.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JPdS, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A, Edson Campos de Azevedo - OAB:GO 37.420, 

ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - OAB:17811, FERNANDO NISHIKAWA - 

OAB:13.169/O

 Código 32884 – Autos n. 256-71.2006.811.0091

Vistos em correição.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 221/223.

Desta forma, nos termos do art. 694 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 17h.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66718 Nr: 240-05.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 Vistos em cooperação,

Intime-se o advogado nomeado à fl. 112 para a apresentação das 

derradeiras argumentações em cinco dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 1192-18.2014.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65302 – Autos n. 1192-18.2018.811.0091

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Reconhecimento c/c Dissolução de União Estável, 

Partilha de Bens, Guarda e Alimentos proposta por Edna Arcanjo Moreira 

em face de Estevão Pascoal Ghizoni, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

As partes são legítimas e estão regularmente representadas, não havendo 

nulidades a serem declaradas ou questões processuais a serem 

apreciadas nesta oportunidade, pelo que dou o feito por saneado, fixando 

como ponto controvertido a partilha dos bens e a guarda da menor.

Para a solução do mérito da causa, entendo necessária a designação de 

audiência de instrução e julgamento.

 Sendo assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

de maio de 2018, às 17h40.

Intimem-se as partes, na forma do artigo 270 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, e art. 422 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, para comparecerem à audiência, 

sob pena de confissão.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

dias, a contar da intimação.

Por oportuno, determino a realização de perícia psicológica com a menor 

Estefani Maria Ghizoni, pela equipe multidisciplinar deste Juízo, no intuito 

de averiguar a possível prática de ato de alienação parental, no prazo de 

30 dias.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69953 Nr: 486-64.2016.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr. Thiago Alves de Souza Melo, OAB/MT 13.964 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62630 Nr: 770-77.2013.811.0091

 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: Jurema Kalmback

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr Edson Campos de Azevedo, OAB/GO 37.420 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 482 de 568



nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60756 Nr: 589-13.2012.811.0091

 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 Antonia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr. Thiago Alves de Souza Melo, OAB/MT 13.964 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 28-96.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr Edson Campos de Azevedo, OAB/GO 37.420 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 28-96.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr Jully Franciele Ruelis, OAB/MT 18.164 para que, no prazo 

máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à 

Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos 

termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69935 Nr: 473-65.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Bavaresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr. Thiago Alves de Souza Melo, OAB/MT 13.964 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69952 Nr: 485-79.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolindo Augusto de Campos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adroaldo Rosa Sorgatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr. Thiago Alves de Souza Melo, OAB/MT 13.964 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61810 Nr: 1296-78.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdJG, Robson Cassiano de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr. Thiago Alves de Souza Melo, OAB/MT 13.964 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73450 Nr: 916-79.2017.811.0091

 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: SMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr Edson Campos de Azevedo, OAB/GO 37.420 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 29993 Nr: 89-25.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asseflora Assessoria, Planej e Consultoria 

Florestal Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - OAB:3.009

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr Fernando Luis Veríssimo, OAB/MT 14.357 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62265 Nr: 421-74.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr. Thiago Alves de Souza Melo, OAB/MT 13.964 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74407 Nr: 1428-62.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Campos de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr Edson Campos de Azevedo, OAB/GO 37.420 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63600 Nr: 1519-94.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dra Cintia Laureano Leme, OAB/MT 6.907 para que, no prazo 

máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à 

Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos 

termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67616 Nr: 815-13.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr Edson Campos de Azevedo, OAB/GO 37.420 para que, no 

prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes 

autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63173 Nr: 1400-70.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Mariano da Silva Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dra Cintia Laureano Leme, OAB/MT 6.907 para que, no prazo 

máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à 

Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos 

termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71504 Nr: 1537-13.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLM, RLM, LLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71504 – Autos n. 1537-13.2016.811.0091

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 528, §8º c/c 523 e parágrafo, todos do Código de 

Processo Civil, intime-se o executado para dar início ao cumprimento 

definitivo da sentença, devendo pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estipulado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de 

advogado de 10% (dez por cento).

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto assinalado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação.

Após, intimem-se os exequentes para que se manifestem no prazo de 05 

dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64555 Nr: 531-39.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdS, FDdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64555 – Autos n. 531-39.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Franciele 

Deolinda da Cruz da Silva em favor da menor Clara da Cruz de Souza, e 

em face de Vando Pinto de Souza, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 32 a autora peticionou pela extinção da ação.

À fl. 34 o Ministério Público opinou pela intimação da autora para 

apresentar justificativa para extinção do feito.

Decurso de prazo à fl. 36v.

Diante da certidão de fl. 39, não foi possível a intimação pessoal da autora 

já que não encontrado no único endereço informado nos autos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora da ação não foi encontrada no único 

endereço informado nos autos, bem como o pedido de desistência da 

parte autora e, considerando que o executado não contestou a ação, a 

extinção do processo é medida que se impõe..

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
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Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69707 Nr: 357-59.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69707 - Autos n. 357-59.2016.811.0091 Vistos em 

correição.Diante da certidão retro, desconstituo o perito anteriormente 

nomeado e NOMEIO como perito(a) judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC), o(a) Dr(a) Mariana Reis Barreto, CRM-MT 

nº 9327, com endereço profissional no PSF João Hunka Neto, localizado 

na Avenida Rondonópolis, Centro, nesta Cidade e Comarca, devendo ser 

intimada desta nomeação para conhecimento e realização da perícia 

médica necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71428 Nr: 1476-55.2016.811.0091

 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: Gilmar Wons

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patric Ronaldo Wons

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71428 - Autos n. 1476-55.2016.811. 0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Cumpra-se o contido às fls. 31 em sua integralidade.

 Assim, nos termos do art. 626 do CPC, citem-se o cônjuge, companheiro, 

os herdeiros, legatários, eventualmente existentes, bem como a Fazenda 

Pública encaminhando-se cópia das primeiras declarações.

O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados 

pelo correio, observado o disposto no art. 247 do CPC.

 Concluídas as citações dar-se-á vista às partes em cartório, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras 

declarações, nos termos do art. 627 do CPC.

 A Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que 

trata o art. 627, será intimada a informar ao juízo, de acordo com os dados 

que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações.

Sem prejuízo, publique-se edital com o prazo de 30 (trinta) para que 

atendam ao inventário quaisquer outros interessados que não tenham sido 

citados pessoalmente o nos termos do inciso III do art. 259 e art. 626, § 1º 

todos do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60891 Nr: 724-25.2012.811.0091

 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 Salete de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60891 – Autos n. 724-25.2012.811.0091

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

No caso dos autos, apesar de prolatada a sentença em desfavor do 

requerente não houve a revogação da tutela concedida anteriormente.

 Não se desconhece o autorizativo legal consubstanciado no art. 494, inc. 

I do Código de Processo Civil que estabelece que são passiveis de 

correção, mesmo após a sentença as inexatidões materiais e os erros de 

cálculo.

Considerando que a inexatidão material diz respeito a erro em redação e 

não no julgamento na sentença exprimido e, tendo em vista que não 

deverá haver desacertos sentenciais ensejadores de dúvidas e injustiças 

passo a saná-la para REVOGAR a tutela antecipada anteriormente 

concedida às fls. 96, que determinou a implantação do benefício.

Dê-se vista dos autos ao requerido mediante remessa dos autos.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo-se o 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69002 Nr: 1715-93.2015.811.0091

 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: MARCELO EDUARDO DE CASTRO POLIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO QUEIROZ, LUCIANO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EDUARDO DE CASTRO 

POLIDO - OAB:64007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Desta forma, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.Caso as partes solicitem a produção de prova 

testemunhal, determino que o rol de testemunhas seja apresentado 

quando do seu requerimento.Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberação.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos, para apreciação dos 

pedidos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 8 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66132 Nr: 1846-05.2014.811.0091

 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: SAdS, CdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista que o requerido ainda não foi citado, determino a 

remessa dos autos à comarca de Alta Floresta/MT para o processamento 

do pedido inicial.Do exposto, nos termos do artigo 53, II, do CPC, DECLARO 

A INCOMPETÊNCIA deste juízo de Nova Monte Verde/MT para processar e 

julgar a presente ação e determino a remessa dos autos à comarca de 

Alta Floresta/MT, com as nossas homenagens.Em razão da nomeação, 

condeno o Estado de Mato Grosso a arcar com os honorários da 

advogada Shirlene Benites OAB/MT 16211, os quais fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais) proporcionalmente à atuação, a qual se limitou ao contido 

na fl. 17.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 8 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 36836 Nr: 1289-28.2008.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36836 – Autos n. 1289-28.2008.811.0091

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão movida pelo Banco Finasa S/A 

em face de Luciano de Oliveira da Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/21.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

A presente demanda fora ajuizada em 2008. Segundo consta, foram 

frustradas todas tentativas de citação do réu e de apreensão do bem. O 

autor foi intimado, por mais de uma vez, para dar seguimento no feito sob 

pena de extinção, no entanto, não houve manifestação de sua parte 

(fls.40/46)

À vista do que consta dos autos é de rigor a extinção do feito com a 

consequente condenação do autor nas custas processuais.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais devendo ser 

providenciado o cálculo pelo juízo (art. 485, § 2º, in fine, CPC).

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.

Publique. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60899 Nr: 732-02.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Martins de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60899 - Autos n. 732-02.2012.811.0091

 Vistos em correição.

A parte exequente apresentou concordância com os cálculos 

apresentados pelo INSS (fl. 176).

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 175, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 175.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Indefiro o pedido de expedição de alvará a título de honorários contratuais 

de advogado.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39952 Nr: 1684-49.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Cristina Alves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Jóias e Relógios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, FERNANDO LUIS VERISSIMO - OAB:14357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:OAB/MT 17452

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Marcia Cristina 

Alves Soares em face de Rosana Joias e Relógios Ltda., para:a) declarar 

a inexistência do débito em litígio no valor de R$ 239,24, devendo a 

requerida promover a exclusão da autora dos sistemas de proteção ao 

crédito no prazo de 05 dias, só pena de multa diária de R$ 200 (duzentos 

reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);b) condenar a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais à autora no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar 

desta data e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

publicação desta decisão, até a data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.Publique. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33187 Nr: 561-55.2006.811.0091

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIFdAP, ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN PAGNANI TRUJILLO - 

OAB:SP 313182, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33187 – Autos n. 561-55.2006.811.0091

Vistos em correição.

Trata-se de arrolamento sumário em que não foi apresentado o plano de 

partilha dos bens deixados pelo de cujus.

Assim, intime-se o advogado do requerente do arrolamento, bem como o 

advogado do inventariante nomeado para que digam se possuem 

interesse dar seguimento ao processo apresentando plano de partilha ou 

pedido de adjudicação se houver herdeiro único no prazo de 15 (dias) sob 

pena de arquivamento dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37664 Nr: 784-03.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana de Lima Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Pires de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:OAB/MT 

3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37664 – Autos n. 784-03.2009.811.0091

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 486 de 568



Vistos em correição.

A teor da certidão retro, bem como que a Defensoria Pública, há muito, 

deixou de atuar nesta Comarca, nomeio o Dr. Ervi Garbin, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 3.523-B-, para patrocinar os interesses da requerente.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena extinção.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66900 Nr: 348-34.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelzo Luiz Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adriano Cardoso de Oliveira, Sueli 

Pinto da Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66900 – Autos n. 348-34.2015.811.0091

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de busca do endereço do primeiro requerido, uma vez 

que compete ao requerente promover todas as diligências no sentido de 

localizar o requerido não se justificando que a autora transfira 

integralmente esse ônus ao Judiciário.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, realizar as 

diligências necessárias no sentido de localizar o endereço do primeiro 

requerido, e comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar 

prosseguimento no feito, sob pena de exclusão deste do polo passivo da 

demanda.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39025 Nr: 752-61.2010.811.0091

 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: Murilo Rosim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ide Gonçalves Rozin (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39025 - Autos n. 752-61.2010.811. 0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Feitas as primeiras declarações, citem-se os interessados para compor o 

feito.

Assim, serão obrigatoriamente citados o cônjuge, os herdeiros, os 

legatários e o testamenteiro, se houver testamento, e intimados a Fazenda 

Pública e, havendo herdeiro incapaz ou ausente, o Ministério Público.

Publique-se edital com o prazo de 30 (trinta) dias para citação dos 

interessados que não têm domicílio no foro do inventário.

Dê-se vista dos autos à Fazenda Pública para conhecimento e 

manifestação quanto as certidões juntadas pelo inventariante.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Após, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71393 Nr: 1462-71.2016.811.0091

 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: Ildalci Domingos da Silva, Amilton Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apparecido Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71393 - Autos n. 1462-71.2016.811. 0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Nos termos do art. 622, inc. I, do CPC intime-se o inventariante nomeado 

para que preste, no prazo de 5 (cinco) dias as primeiras declarações, sob 

pena de ser removido desta qualidade.

Prestadas as declarações, cumpra-se o contido às fls. 11 em sua 

integralidade.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65843 Nr: 1600-09.2014.811.0091

 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: Leia Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudirene Menin - OAB:MT 

18421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65843 - Autos n. 1600-09.2014.811. 0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Recebo as primeiras declarações acostadas às fls. 73/79.

Nos termos do art. 626 do CPC, citem-se o cônjuge, companheiro, os 

herdeiros, legatários, bem como a Fazenda Pública encaminhando-se 

cópia das primeiras declarações.

O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados 

pelo correio, observado o disposto no art. 247 do CPC.

 Concluídas as citações dar-se-á vista às partes em cartório, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras 

declarações, nos termos do art. 627 do CPC.

 A Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que 

trata o art. 627, será intimada a informar ao juízo, de acordo com os dados 

que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações.

Sem prejuízo, publique-se edital com o prazo de 30 (trinta) para que 

atendam ao inventário quaisquer outros interessados que não tenham sido 

citados pessoalmente o nos termos do inciso III do art. 259 e art. 626, § 1º 

todos do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39128 Nr: 859-08.2010.811.0091

 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: RAdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdN(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39128 – Autos n. 859-08.2010.811.0091

Vistos em correição.

Certifique a Secretaria sobre a ausência das páginas que continham a 

decisão às fls.42/44.

Outrossim, intime-se o advogado do requerente do arrolamento, bem como 

o advogado do inventariante nomeado para que digam se possuem 

interesse dar seguimento ao processo no prazo de 15 (dias) sob pena de 

arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36689 Nr: 1143-84.2008.811.0091

 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: Adelino Migliorini, Roberto Correia de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingo Mariano da Silva Filho, Alice Falco da 

Silva, Cristovam Batista Martins, Maria Aparecida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Código 36689 – Autos n. 2008/165

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida (denunciante) para manifestar-se quanto a 

certidão retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ficar sem efeito 

a denunciação pretendida.

Outrossim, intime-se o autor para impugnar a contestação em igual prazo.

Por oportuno, diante da nova sistemática do direito processual civil, 

intime-se as partes para que digam se há interesse na realização da 

audiência de conciliação.

Após, retornem conclusos.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 1228-07.2007.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo da Silva Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran/MT - Departamento Estadual de Transito 

do Estado de Mato Grosso, Leôncio Lopes de Miranda, Trescinco 

Administradora e Concórcio S/C LTDA, Disal Administradora de 

Consórcios LTDA, Wanderson Luis Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maury Borges da Silva - 

OAB:OAB/MT 10.129-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 35178 - Autos n. 1228-07.2007.811.0091

Vistos em correição.

Tendo em vista que até o momento Wanderson Luis Rodrigues não foi 

citado, intime-se a parte autora para fornecer o endereço de modo a 

efetuar sua citação, no prazo de 15 dias, sob pena de exclusão do 

requerido Wanderson do polo passivo da demanda.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70556 Nr: 884-11.2016.811.0091

 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: Maria Aparecida Carmona Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacyntho Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Ervi Garbin - OAB:OAB/MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70556 - Autos n. 884-11.2016.811. 0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Expeça-se Carta Precatória à comarca de Uniflor/PR com a finalidade de 

colher da inventariante nomeada MARIA APARECIDA CARMONA FERRAI, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar a função.

Após, manifeste-se o requerente para dar seguimento ao feito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71430 Nr: 1478-25.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPI Industria e Comércio de Madeiras 

EIRELI-EPP, Silmara Cristina Basílio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Homologo para que surta seus efeitos jurídicos e legais, a Transação 

Penal celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato, nos termos e 

condições em que fora pactuada.

Registre-se em livro próprio, para os fins do § 4º do art. 76 da Lei 

9.099/95, ou seja, que o benefício ora concedido não importará em 

reincidência, mas o beneficiado ficará impedido de ser novamente 

agraciado com a mesma benesse pelo prazo de cinco anos.

Outrossim, intime-se o autor do fato a dar início ao cumprimento do 

pactuado ou, caso já tenha feito, para que traga aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias os comprovantes do cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do autor, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51612 Nr: 924-47.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werni Adolfo Dreyer
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WERNI ADOLFO DREYER, Cpf: 

28228871015, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Fora encaminhado ao órgão de execução do MPE o 

procedimento n. 02054.000496/2013-44 do IBAMA, no qual consta uma 

fiscalização efetuada por agente ambientais na propriedade rural do 

demandado, denominada de Fazenda Taquari I e II, localizada na área rural 

deste Munícipio de Nova Ubiratã-MT. Segundo consta no aludido 

procedimento os agentes ambientais se deslocaram até a aludida 

propriedade rural, onde realizaram vistoria na área em questão, tendo 

constatado que o demandado efetuou desmatamento de 57,132 hectares 

de floresta nativa sem autorização ou licença de órgão ambiental 

competente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental 

c.c. Reparação por Dano Moral Difuso aforada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Werni Adolfo Dreyer (qualificados nos 

autos), alegando, em síntese que, fora lhe encaminhado cópia de 

processo administrativo, autuado pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente, em decorrência da constatação de exploração de floresta 

nativa, sem prévia licença ou autorização de órgão ambiental 

competente.Requerendo, em sede liminar, a imediata repressão da parte 

ré, a fim de compeli - lá na obrigação de não fazer, consistente em não 

destruir a vegetação nativa, objeto de especial preservação (Amazônia 

Legal), localizada em sua propriedade rural, bem como na obrigação de 

fazer, consistente em restaurar o meio ambiente de todos os danos 

causados, sendo-lhe fixada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), em caso de descumprimento.A inicial de f. 05/18, veio instruída com 

os documentos de f. 19/31.Vieram-me os autos conclusos.É a 

síntese.Fundamento e decido à liminar.Recebo a presente demanda em 

todos os seus termos.Do pedido liminar de antecipação de tutela, 

evidencia-se pelo seu deferimento, vez que preenchem os requisitos do 

art. 273, do Código de Processo Civil.Dos autos ressai a presença do auto 

de infração (f. 24/32), fazendo constar as devidas notificações, relatórios 

de fiscalização, assim como comunicação de crime ambiental, todos 

retratando a possível ilegalidade na conduta do requerido, consistentes no 

juízo de verossimilhança das alegações postas pelo autoÉ evidente a 

possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação 

em caso de persistência da situação noticiada nos autos, consistente, 

principalmente, em danos ao meio ambiente decorrentes do desmatamento 

e a não recuperação da área degradada.Assim, tem-se que restam 

caracterizados os requisitos ensejadores da concessão da antecipação 

de tutela, quais sejam: a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão 

ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos trazidos na 

exordial, e o perigo na demora do desenrolar da lide, ante ao caráter de 

irreparabilidade ou de difícil reparação do dano ambiental 

perpetrado.Quanto à determinação de recuperação da área através de 

execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADE, é 

medida imperiosa cuja justificativa encontra-se na patente comprovação 

da degradação perpetrada.A jurisprudência sobre o assunto é no sentido 

acima exposto, conforme tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE ATEAR FOGO EM 

ÁREA RURAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE LICENÇA 

PRÉVIA - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSETER-SE DE ATEAR FOGO - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - DANO 

AMBIENTAL COMPROVADO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO 

PROVIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. É cabível antecipação dos efeitos 

da tutela desde que presentes os requisitos previstos no art. 273, do 

Código de Processo Civil. Mesmo que presente o perigo da 

irreversibilidade do provimento é possível o deferimento da tutela 

antecipada se a alegação é verossímil e há receio de dano irreparável. 

Dano ambiental comprovado em área rural de exploração econômica, 

possibilidade de dano irreparável.” (Agravo de Instrumento nº 

110600/2008, TJ/MT, 3ª câm. Cível, Rel. Des. José Tadeu Cury – 

grifamos)Ademais, verifica-se que foi uma extensa área desmatada pelo 

requerido – 57,132 ha (cinquenta e sete virgula cento e trinta e dois 

hectares), em sendo direito pétreo, previsto Constitucionalmente (art. 225, 

CF/88), um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é dever do Poder 

Judiciário assegurar sua preservação.Assim, presentes os pressupostos 

necessário para a concessão da pretensão, vez que, corroborados com 

todos os documentos presentes nos autos, permitem vislumbrar que a 

tutela de urgência perseguida initio litis preenche os requisitos legais 

necessários para esta fase de sumaria cognitio, o seu deferimento é 

medida que se impõe.Isto posto, atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no art. 273, caput e inciso I, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a antecipação da tutela, a fim de determinar que o 

demandado Werni Adolfo Dreyer se abstenha de desmatar, de qualquer 

forma, áreas de mata de seu imóvel rural denominado Fazenda Taquari I e 

II, Zona Rural, localizada no município de Nova Ubiratã/MT, sem 

autorização do órgão ambiental competente e protocolize, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de 

Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, 

objeto da presente actio, com multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo 

das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio.Cite-se o requerido, para, querendo, responder, no prazo legal, nos 

termos do art. 297, CPC, consignando-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (arts. 285 e 319, do CPC).Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.Expeça-se o necessário, com a urgência que o caso 

requer.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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 08 de março de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50577 Nr: 847-72.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, PAULO MOCELLIN, DOMINGOS MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOCELLIN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 04175751000108. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MOCELLIN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, PAULO MOCELLINE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de de ausência de recolhimento de ICMS 

devido a título diferencial de alíquotas., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4031/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$14.289,96

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65483 Nr: 1957-33.2017.811.0107
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLON VASCONCELOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU ACERCA DA DECISÃO QUE DESIGNOU 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, E, OUTRAS PROVIDÊNCIAS, A SEGUIR 

TRANSCRITA: "Vistos. Em prosseguimento ao feito, não havendo o 

acusado alegado preliminares, e inocorrente qualquer das hipóteses do 

art. 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12/04/2018, às 15h45min. Intimem-se as partes e as 

testemunhas/informantes arroladas. Requisite-se o réu junto ao 

estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Em se tratando de 

informante/testemunha residente fora dos limites da Comarca, expeça-se 

carta precatória para inquirição, conforme a designação do Juízo 

Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida à 

missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto a 

este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).Não localizada alguma 

das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte interessada na 

inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou 

a substitua, desde já assentado que o silêncio será interpretado como 

desistência tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ciência ao representante 

do Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65116 Nr: 1784-09.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKI JHONATAN DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

APRESENTE AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30280 Nr: 635-61.2006.811.0107

 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: ALFONS GARDEDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES ANTONIO SANTIN, RENILSON JOÃO 

DE FREITAS, SEBASTIÃO SOARES CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCIO MOREIRA JÚNIOR 

- OAB:17828, LUIZ CESAR PONTES - OAB:6181, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013/MT, Sergio Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT, 

Tereza Cristina Moreira Massaneiro - OAB:19822/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT, Oscar Luíz 

Oliveira - OAB:5588-MS

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO DA 

PERÍCIA PARA O DIA 26/03/2018, ÀS 09 HORAS, NO LOCAL INDICADO 

NA PETIÇÃO DE FLS. 1183/1184, BEM COMO, PARA PROVIDÊNCIAS 

REQUERIDAS PELO PERITO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70777 Nr: 712-63.2012.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Jesus Farias-Me, Silvana de Jesus 

Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fls. 79/80, pela tentativa de penhora via sistema 

Bacenjud e busca junto a Receita Federal, portanto, OFICIE-SE a Delegacia 

da Receita Federal, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos 

executados, bem como Declarações de Operações Imobiliárias - DOI.

Caso a penhora seja bem sucedida intime-se a exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, caso contrário, determino, desde 

já, a suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de 01 

(um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e §1º, do CPC, independente de 

novo despacho.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial (art. 921, §§ 2º 

a 4º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78552 Nr: 90-71.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSC, MBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a tutela provisória pleiteada quanto aos alimentos provisórios e 

FIXO-OS em 30% do salário mínimo vigente, correspondente, nesta data, a 

R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) a serem 

prestados pelo requerido ao filho, sem prejuízo de que tais valores sejam 

alterados pela apresentação de provas que demonstrem concretamente a 

alteração da situação fática em análise.INTIME-SE a Equipe 

Interprofissional (Assistente Social e Psicóloga) desta Comarca para que, 

no prazo de 20 dias, realize Estudo Psicossocial do caso, informando, 

detalhadamente, as condições em que se encontram o requerente e sua 

genitora.REALIZE-SE busca do endereço do requerido nos sistemas 

INFOJUD e SIEL. Sendo encontrado endereço, CITE-SE o requerido, 

expedindo carta precatória, se necessário, intimando-o da presente 

decisão. Sendo infrutífera a busca por sua localização, fica desde já 

deferida a citação por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias.Ciência ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78806 Nr: 421-86.2018.811.0095

 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: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o que leciona o art. 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, "in 

verbis": A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário", DETERMINO que a parte autora emende a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a comprovar a mora 

da parte requerida, tendo em vista que os documentos de fls. 49/51 não 

comprovam que a correspondência foi entregue, de forma a caracterizar a 

mora imprescindível ao ajuizamento da ação.
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Com a providência ou, decorrido o prazo mencionado, façam-me os autos 

conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-75.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY VUJANSKI BALDUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSSON XAVIER RICI OAB - MT23141/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/04/2018, às 11h20min. Certifico 

ainda que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte 

autora, deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41958 Nr: 226-05.2013.811.0022

 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: Emilio Heller Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuarios, 

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458, João Batista Ferrairo Honório - OAB:115.461

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Prova proposta por EMÍLIO 

HELLER AUGUSTIN em desfavor de DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS e SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, 

devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada de fls. 581/582, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

O despacho proferido às fls. 586, determino a intimação dos requeridos 

para se manifestar a respeito do pedido de desistência formulado pelo 

autor.

Regularmente intimados, os requerido deixaram transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação nos autos, conforme fls. 587/588.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 

581/582.

Os requeridos apesar de intimados nada se manifestaram a respeito.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Considerando que o reconhecimento da suspeição do perito que, 

consequentemente, declarou nula a pericia realizada por ele, se deu por 

culta exclusiva do “expert”, declaro a perda dos honorários periciais do 

perito, deferindo o pedido da parte autora para o levantamento dos valores 

depositados nos autos a título de honorários periciais.

Custas e despesas processuais a cargo do autor, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53237 Nr: 202-69.2016.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHdJdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves, para apresentar Impugnação à Contestação de Ref: 

29, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43162 Nr: 1396-12.2013.811.0022

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Barcelos Filha - 

OAB:MT/16.475A, Deisi Vieira Ferreira - OAB:10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DEMANDA, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da autora à 

estabilidade provisória em razão de sua gravidez no curso do contrato 

firmado entre as partes e, em consequência, condenar o Município de 

Pedra Preta a pagar à autora a remuneração a que faria jus e no período 

de 02/10/2012 (data da dispensa) até cinco meses após o parto período 

de estabilidade provisória à gestante (artigo 10, inciso II, alínea “b” do 

ADCT) referente às férias e 13º salário proporcionais, a ser devidamente 

apurado em liquidação de sentença. Os valores, a serem apurados por 

cálculo aritmético, devem ser corrigidos, desde o vencimento de cada 

parcela, pelos índices aplicados à caderneta de poupança (TR) até 

25.3.2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros 

moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da 

citação válida.Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, 

uma vez que isento, mas CONDENO ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, a 

ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Nos termos do artigo 496, caput, 

inciso I, do CPC, proceda à remessa necessária ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Transitada em julgado, e adotadas as 

providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5843 Nr: 168-17.2004.811.0022

 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): Jorge Luiz Macedo Secotti, Márcio Ferreira de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT/21259/O

 Vistos etc.

Defiro o pleito da parte exequente de fls.181.
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Intimem-se os devedores, via correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, 

indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade, sob pena de 

sua omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 

774, inciso V, c/c 847, § 2º, ambos do CPC), apenado com multa de até 

vinte por cento do valor atualizado do debito na execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43761 Nr: 1878-57.2013.811.0022

 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: Marivania Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por mandado, para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44420 Nr: 426-75.2014.811.0022

 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 de Lourdes Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41258 Nr: 1007-61.2012.811.0022

 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 do Rosario de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18593 Nr: 1560-79.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 129, reitere o cumprimento do mandado de 

prisão civil expedido em desfavor do executado, conforme decisão de fls. 

110/111, a ser cumprido no endereço constante às fls. 129.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infojud logrei êxito em 

encontrar novo endereço do executado, expeça-se carta precatória com 

a finalidade do cumprimento do mandado de prisão civil expedido em 

desfavor do executado no endereço: Rua Viriato Bittencourt, S/N, 

Sodoma, Município de Muniz Ferreira-BA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43730 Nr: 1856-96.2013.811.0022

 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): Maria Lourdes dos Santos, Juracy dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO do (a)Advogado (a)da Parte Requerida, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente os memoriais escritos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18542 Nr: 1510-53.2010.811.0022

 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: Benedito Teixeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Total Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alves Pereira - 

OAB:24957/GO

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por BENEDITO 

TEIXEIRA DIAS em face de TOTAL TRANSPORTES LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, intime-se a parte requerida, pessoalmente, para recolher as 

custas e taxa judiciais, conforme certidão de fls.84, sob pena de anotação 

das custas na distribuição e conversão em dívida ativa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42286 Nr: 547-40.2013.811.0022
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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: BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:OAB/MS 17.555-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:22819, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A, SADI BONATTO - 

OAB:10011PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito, intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40181 Nr: 1661-82.2011.811.0022

 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: Interligação Elétrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Rust, James Paul Rust, Rafael 

Bernardes Freitas, Élio José de Freitas Filho, Iná Bernardes Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine F. Garcia Duarte A. 

Pinto - OAB:6.294-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste acerca da juntada do laudo pericial de fls. 232/289.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20061 Nr: 1339-62.2011.811.0022

 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: Marly Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a sentença não transitou em julgado, eis que pendente 

o julgamento do recurso de apelação apresentado pelo requerido, indefiro 

o pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte autora às fls. 

105/106.

Diante do acórdão acostado às folhas 99, determino a remessa dos autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3623 Nr: 71-85.2002.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Gonçalves do Nascimento, Silvaldo 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo R Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43965 Nr: 115-84.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin, 

Luciana Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B /MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11945/B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, Fábio Luis Nascimento dos Santos 

da Mota - OAB:19.615 OAB/BA, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, Juliano Martim Rocha - OAB:OAB/SP 253.333, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT/16.691/A, Luana de Almeida e 

Almeida Barros - OAB:OAB/MT 7381, Luiz Carlos Cáceres - 

OAB:OAB/PR 26.822-B, Marcelo Salvi - OAB:OAB/SC 40.989, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, William José de Araújo - 

OAB:3928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito, em razão da juntada 

de duas petições datadas de 05/09/2017 e 05/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19052 Nr: 326-28.2011.811.0022

 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: José Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do requerente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41445 Nr: 1192-02.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Alves de Jesus, Izaias Ronaldo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Luamar Nascimento Canuto - OAB:MT/16.660

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu: Izaias Ronaldo da Silva, o Dr. Edno 

Damascena de Farias, para que no prazo legal, apresente memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42601 Nr: 857-46.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU, para que no prazo legal apresente 

aos autos as razões do recurso de apelação, tendo em vista que o réu 

manifestou desejo em recorrer da sentença de fls. 87/94, conforme termo 

de apelação de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10410 Nr: 1384-76.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra 

Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Natasha Maria Teixeira - OAB:7933-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Carlos Alves de 

Almeida Filho - OAB:MT/9981-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-40.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR MAXIMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO NANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria na qualidade de advogado da Parte Requerida, para 

CIÊNCIA E CUMPRIMENTO da decisão exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Bem como, para que no 

prazo legal de 05 (cinco) dias apresentar as suas contrarrazões. 

Processo: 8010160-40.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: DEVAIR MAXIMO OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

OLIMPIO NANTES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-70.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZANGELA MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G D PORTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria, na qualidade de advogado da Parte Autora, para 

impugnar a contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Nº DO PROCESSO: 

1000011-70.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 17.600,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-75.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO EMILIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) EXEQUENTE: DANILO BESSA SANTOS - MT0021460A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 25/04/2018 Hora: 16:40, juntamente com a parte 

exequente, no endereço ao f inal indicado. Processo : 

8010136-75.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.677,22; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Exequente: 

JACINTO EMILIANO Parte Executada: ADEMIR CORREA DA SILVA 

Endereço: Rua JOÃO FURTADO, 08, SÃO PEDRO APÓSTOLO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-17.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR SIQUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 25/04/2018 Hora: 17:00, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010017-17.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: GUIOMAR SIQUEIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-89.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLORISVALDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOÃO FAUSTINO NETO - MT0010364S A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para apresentar as suas contrarrazões, no prazo legal. 

Processo: 8010062-89.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSÉ FLORISVALDO VIEIRA Parte Ré: BANCO PAN 

S.A Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-45.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR MEIRA BORGES OAB - MT0012033A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

VICTOR MEIRA BORGES - MT0012033A A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria parte autora para apresentar as suas contrarrazões, no 

prazo legal.. Processo: 8010063-45.2013.8.11.0022; Valor causa: R$ 

28.569,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: CARMEN APARECIDA DOS 

SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU Parte Ré: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-65.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARNEIRO ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA MAROTA FERREIRA OAB - MG0090733A (ADVOGADO)

ALEXANDRE MAGNO LOPES DE SOUZA OAB - MG0071250A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOÃO FAUSTINO NETO - MT0010364S A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito. Processo: 

8010083-65.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: RODRIGO CARNEIRO ROCHA - ME Parte Ré: 

EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-48.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CUMPRIMENTO da sentença exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Para que proceda 

a imediata retirada do nome da autora dos cadastros restritivos dos 

órgãos de proteção ao crédito em discussão nos atos, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), caso haja descumprimento 

da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 

(sessenta mil reais), devendo comprovar nos autos o cumprimento, no 

prazo de 10 (dez) dias. Processo: 8010153-48.2016.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ROSENILDA SILVA DE 

SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA 

S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-13.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANDARA MIKAELLE JACINTA VITORIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL PEREIRA BRITO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1000019-13.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

937,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: DANDARA MIKAELLE JACINTA VITORIA Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, JUVENAL PEREIRA BRITO 

PEDRA PRETA, 9 de março de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, JUVENAL PEREIRA BRITO 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. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE do inteiro teor da sentença proferida nos autos supra 

identificados, abaixo transcrita ou cuja cópia segue anexa. SENTENÇA: 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Mandado de Segurança 

Preventivo ingressado por DANDARA MIKAELLE JACINTA VITÓRIA em 

desfavor de JUVENAL PEREIRA BRITO, Prefeito do Município de Pedra 

Preta, devidamente qualificado nos autos. Insta mencionar, que o direito 

processual pátrio estabelece regras a fim de se definir a competência 

para processar e julgar ações, como critério de se repartir a jurisdição, 

atribuindo a um determinado Juiz o poder de dizer o direito em uma 

controvérsia Judicialmente instaurada. A Lei n.º 12.153/2009, que dispõe 

sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios estabelece, 

expressamente, que as ações de mandado de segurança estão excluídas 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Vejamos no 

artigo 2º, §1º, inciso I: “Art. 2° É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1° Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;” A 

jurisprudência assim preleciona: “76593979 - MANDADO DE SEGURANÇA. 

Descabimento no juizado especial da Fazenda Pública consoante art. 2º, 
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§1º, inciso I, da Lei nº 12.153/09. Mandado de segurança não conhecido. 

(TJRS; MS 0000345-43.2018.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma 

Recursal da Fazenda Pública; Relª Juíza Rosane Ramos de Oliveira 

Michels; Julg. 24/01/2018; DJERS 23/02/2018))” Desta feita, a extnção da 

ação é de rigor. Ante o exposto, com fulcro no artigo 2º, §1º, inciso I, da 

Lei n.º 12.153/09, conheço de ofício a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para 

processar e julgar o feito e consequentemente, julgo EXTINTO O 

PROCESSO sem julgamento de mérito, com base no artigo 51, inciso II, da 

Lei n.º 9099/95. Sem custas e honorários. Transitada esta em julgado, 

procedam-se às baixas necessárias e, após, arquivem-se, observadas as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 28 de fevereiro 

de 2018. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito. Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-84.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JUNIOR DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 8010019-84.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: WESLEY 

JUNIOR DOMINGOS DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 80372 Nr: 1531-40.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzira de Souza Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar 

acerca do pedido de fl. 104/105, referente a apresentação do processo 

administrativo junto ao INSS, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78585 Nr: 1011-80.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Luiz de Moura Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 78585

DESPACHO

Vistos,

Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso de apelação 

interposto, intimem-se as partes para requererem o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Poconé, ___/___/2017.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 4-15.1996.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irmãos Jabur S/A - Veiculos e Acessórios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneida Benedita dos Santos, Renato Osires 

Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério Tsukassa de 

Maeda - OAB:20912/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

INTIME-SE as partes para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 8085 Nr: 898-10.2004.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Poconé -MT, Camara Municipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Euclides dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Monteiro da Costa - 

OAB:8363, Débora Simone Santos Rocha de Oliveira - 

OAB:4.198-MT, Eduardo Rodrigues da Silva - OAB:8458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles Caetano Rosa - 

OAB:4371, Eduardo Rodrigues da Silva - OAB:8458

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando certidão de fl. 671, na qual a parte não se manifestou sobre 

o fim da suspensão dos autos, intime-se pessoalmente o requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, adotando as 

medidas pertinentes, na forma do art. 485, §1º do CPC/2015, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9323 Nr: 192-90.2005.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Fátima de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado 

de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Fernando Henrique Machado da Silva - OAB:12866, Osmar 

Schneider - OAB:2152/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça. - OAB:6.173/MT, Lara Cristina de Oliveira Lima - 
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OAB:7614, MILENA DE JESUS MARTINS - OAB:250243/SP, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT, Rubiana Aparecida 

Barbieri - OAB:230.024/SP

 CÓDIGO: 9323

DESPACHO

Vistos,

Certifique-se quanto a apresentação de impugnação conforme decisão de 

fls. 760, após, em caso negativo expeça(m)-se o(s) competente(s) 

alvará(s) da forma requerida, atentando-se a secretaria aos poderes 

aferidos pela(s) parte(s) ao seu patrono.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE BEATRIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por GRACIELE BEATRIZ SILVA 

ARRUDA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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: 8010344-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010344-75.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NOEMI RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não 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 danos morais proposta por Noemi Rodrigues 

da Silva em desfavor de ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S/A Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. In casu, analisadas as provas 

carreadas para os autos, não vejo como acolher o pedido de reparação 

de danos morais, sustentado apenas e tão somente na narrativa factual 

trazida pela parte reclamante de que houve falha na prestação de serviço, 

em especial quanto à suposta suspensão do fornecimento de energia. 

Ademais, a reclamada em sua defesa colaciona documentos que 

comprovam que a o problema identificado que a falta de energia havia sido 

provocada pela má conexão do disjuntor do aparelho medidor. Todavia, a 

parte reclamante não carreou aos autos, qualquer prova a fim de 

comprovar a suposta falha no fornecimento de energia elétrica e nem 

mesmo dos danos postulados. Afirma que os fios foram retirados, porém 

não faz prova do alegado, e ainda juntou fotografia a petição inicial 

completamente ilegível (id. 8512271 ). Logo, tem-se que a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, I, do NCPC, tenho que a parte requerente 

deixou de agir com a necessária diligência ao peticionar neste Juízo, 

restando demonstrada sua desídia, ao não juntar nos autos provas quanto 

à falha na prestação dos serviços. Desse modo, não havendo provas 

suficientes para demonstrar qualquer conduta ilícita praticada pela 

reclamada, e nem o dano supostamente sofrido pelo reclamante, não 

conheço o dever da promovida em reparar a promovente por danos 

morais. Portanto, analisado detidamente os autos, nota-se a inocorrência 

de ato ilícito, bem como inexistente o nexo causal, razão pela qual não há 

que se falar em obrigação de reparação por danos morais. ANTE O 

EXPOSTO, OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na presente 

demanda. Por consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012179-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013119-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO PONOCENO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013119-63.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CARMINDO PONOCENO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CARMINDO PONOCENO DE ARRUDA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 12724691 

e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a requerente a UC não foi afetada 

pelo apagão, pois a localidade onde reside é abastecida por outro 

circuito/subseção do TREVO DO LARGATO, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014309-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM AVELINO DOS ANJOS (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)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-70.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMENEGILDA DE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010463-70.2015.8.11.0028 REQUERENTE: EMENEGILDA DE FATIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR, proposta por EMENEGILDA DE FATIMA DE OLIVEIRA, em face de 

SS COMÉRCIO DE COMERCIO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(JEQUITI COSMETICOS). Analisando os autos, verificou-se que as partes 

compuseram acordo extrajudicial datado de 04/11/2015 (Id 8498018), na 

qual a parte requerida comprometeu ao pagamento no valor de R$ 

2.000,00 (Dois mil reais) através de deposito bancário na conta do patrono 

da parte requerente. Após confirmado, a requerente dará plena quitação 

aos pedidos da presente demanda. Decorrido os prazos determinados no 

termo de acordo extrajudicial, não houve manifestação das partes. 

Entendo estarem 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” 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: 8017802-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TERCILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017802-46.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL TERCILIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL TERCILIO DA 

SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente que é titular da unidade 

consumidora n. UC 6/1305794-8, e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 

2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o 

município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, verifico que as 

pretensões do requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito 

em demonstrar em sua contestação, provas de que a requerente na 

época do evento danoso – apagão, a requerente estava com a UC 

desligada. Na ficha cadastral e relatório de consumo do cliente, consta 

que a UC 6/1305794-8 permaneceu desligada durante o período de 

15/04/2014 a 26/04/2016, razão pela qual deve-se julgar improcedente. 

Corroborando com a afirmação, nota-se que a exordial vem acompanhada 

de uma fatura posterior ao fato danoso, julho/2016 e a declaração e 

quitação dos débitos de 2014, foi emitida em 24/11/2016. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014006-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)
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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: 

8014006-13.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ALBINO BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013696-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013696-07.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA DOMINGAS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014117-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DE ALMEIDA (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: 

8014117-94.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, 

inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013697-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA MACIEL (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: 

8013697-89.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIANA DA SILVA MACIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018392-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

10/04/2018, ÀS 13:20 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013705-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA MACIEL (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: 

8013705-66.2017.8.11.0028 REQUERENTE: SEBASTIAO DA SILVA 

MACIEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, 

inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 
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cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016834-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO DE PAULA (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)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

10/04/2018, ÀS 13:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014119-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIRGINIA DE SALES (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: 

8014119-64.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA VIRGINIA DE SALES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010507-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GRISOSTIMO JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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: 

8010507-21.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MONICA GRISOSTIMO JACOB 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) 

patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010575-68.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO JOAO 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, cujo valor foi depositado na conta do(a) patrono(a) 

da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado 

pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017241-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO RESENDE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017241-22.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

RESENDE ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi 

depositado na conta do(a) patrono(a) da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 
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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: 8017279-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GREGORIO DOS SANTOS (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: 

8017279-34.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL GREGORIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) 

patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012916-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO (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: 

8012916-04.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSANE CONCEICAO 

ARRUDA DORILEO 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 8807909, 

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: 8015736-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONORA RODRIGUES DE CARVALHO DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015736-93.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELEONORA RODRIGUES DE 

CARVALHO DORILEO 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 8785666, 

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: 8014118-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS MORAES (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: 

8014118-79.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO DE DEUS MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013891-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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LORIVAL RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013891-89.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LORIVAL RODRIGUES DE 

AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, 

inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013695-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LINALVA DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013695-22.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LINALVA DOS SANTOS E 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, 

inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013677-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENISIO INES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013677-98.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BENISIO INES DO CARMO 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 

487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013700-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DOS SANTOS (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: 

8013700-44.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARCIA CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, 

inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014116-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EVANGELISTA MENDES (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: 

8014116-12.2017.8.11.0028 REQUERENTE: FRANCISCO EVANGELISTA 

MENDES 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 8804936, 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013103-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013103-75.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA PINTO NUNES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por MARIA PINTO NUNES em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte reclamada através de 

seu advogado manifestou nos autos arguindo a preliminar de 

litispendência, com base no art. 485, V do CPC, tendo em vista que a 

requerente ajuizou ação idêntica, a ação distribuída no Juizado Especial 

Cível desta Comarca, sob o 8014223-90.2016.811.0028 distribuída em 

28/03/2016, no qual consta um acordo extrajudicial no id 11074818, datado 

de 06/12/2017. Estabelece o art. 485, V, do CPC, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Certo é que, a teor 

do que dispõe o art. 337, VI, §§ 2º e 3º do CPC, uma ação é idêntica à 

outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido, bem como que se configura a LITISPENDÊNCIA, quando se 

repete ação, que está em curso. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de 

partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido, outro caminho não há 

a não ser reconhecer a litispendência. ANTE O EXPOSTO, opino pelo 

reconhecimento da figura jurídica da litispendência e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015898-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE PAES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (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: 

8015898-88.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOANICE PAES RONDON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

parte requerente juntou documento assinado e datado de 02/08/2017, 

manifestando pela desistência do processo (Id 10324972). Nos termos do 

texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 12. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011280-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAELI JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

8011280-03.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MAELI JOSE ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 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 8767628, cujo 

valor for depositado na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 11411870. 

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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013721-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDERSON ODILON DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

AMBELINA SEBASTIANA BRUNO DO CARMO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013721-54.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA, 

AMBELINA SEBASTIANA BRUNO DO CARMO, ANDERSON ODILON DE 

SOUZA ARAUJO, ANA MARIA DE FIGUEIREDO ARRUDA 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, 

proposta por ANA PAULA DA SILVA, AMBELINA SEBASTIANA BRUNO 

DO CARMO, ANDERSON ODILON DE SOUZA ARAUJO E ANA MARIA DE 

FIGUEIREDO ARRUDA, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A. Consta no Id 8552126, petição do 

patrono pedindo desistência somente da parte AMBELINA SEBASTIANA 

BRUNO DO CARMO. As demais partes interessadas entabularam acordo 

extrajudicial datado 13/06/2017, conforme instrumento acostado aos autos 

no Id 8552133. ANTE EXPOSTO, opino pela: HOMOLOGAÇÃO DA 

DESISTENCIA da parte Ambelina Sebastiana Bruno do Carmo; bem como, a 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência a EXTINÇÃO do 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013767-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO BUENO DE ALMEIDA (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)

 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-96.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 9 de março de 

2018 Parte Autora: REQUERENTE: ZITA XAVIER DA SILVA Advogado: 

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO – OAB/MT 13947 FINALIDADE: 

Intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias. Processo: 8010319-96.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 

31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ZITA XAVIER DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-89.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010270-89.2014.8.11.0028 REQUERENTE: JUCINEIA FRANCISCA 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. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial datado 13/02/2017, acostado aos autos no Id 8475474, cujos 

valores serão depositados na conta do patrono 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. 

Transitado em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 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: 8019067-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE LUCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016929-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEY RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10 
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DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:50 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011142-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA REGINA SOUZA ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

8011142-36.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDNA REGINA SOUZA ALVES 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA 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 8523382, cujo 

valor for depositado na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8523385. 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: 8010748-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VICENTE GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010835-19.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A-/ AMERICEL 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 INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 9 de março de 

2018 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE ALMEIDA ADVOGADA: 

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - OAB MT0006607A FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 

da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias. Processo: 8010835-19.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 

31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S/A-/ AMERICEL S/A. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016849-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI AUGUSTO CANUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016849-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI AUGUSTO CANUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018955-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURENIL FRANCISCA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014643-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (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: 

8014643-95.2016.8.11.0028 REQUERENTE: VALDOMIRO ARAUJO FILHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do patrono da 

parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 
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processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CATARINO DA COSTA (REQUERENTE)

JAIRO EDER DE ARRUDA SALES (REQUERENTE)

MARIA MADALENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

A parte requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência 

(arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018905-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIER DAYANA ROJAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:10 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015742-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (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 POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 9 de março de 

2018 MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB/MT 20.3171, o presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, para que apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 11754705) no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 8015742-03.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.687,64; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Parte Autora: REQUERENTE: JOAO LUIZ DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S/A OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. REINALDO MARQUES DO 

AMARAL CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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 POCONÉ INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

8010062-37.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Parte Autora: REQUERENTE: LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. POCONÉ, 9 de março de 2018. 

SENHOR: ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB/MT 13.947, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de patrono da parte 

requerente, para, no prazo de 10 dias, manifestar a concordância ou não 

do deposito efetuado pela parte requerida (ID 12022125). Atenciosamente, 

REINALDO MARQUES DO AMARAL CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 - TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-86.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR ANTONIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

A parte requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência 

(arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-75.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE MEDEIROS DOS SABTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE POCONE Sentença Vistos, Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Fundamentação Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por IONICE 

MEDEIROS DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos em face de 

AVON COSMÉTICOS LTDA, igualmente qualificada nos autos, postulando a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos 

morais. De início, diante da suspeita de prevenção apontada, em consulta 

ao Sistema Projud, verifico a identidade dos elementos da ação, quais 

sejam, partes, pedido e causa de pedir, com as ações propostas de n. 

37864-78.2014.811.0041 distribuída em 06.09.2016, visto que houve 
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acordo entre as partes, restando configurada de forma patente a figura 

jurídica da litispendência. Disciplina o art. 307, §§ 2º e 3º do Código de 

Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando tem 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, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485), que o juiz conhecerá de ofício, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 

de mérito, da matéria constante dos incisosIV, V, VI e IX. 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 de ofício a 

litispendência. Dispositivo Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da 

litispendência e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE. Sem custas e honorários. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14295 Nr: 2361-16.2006.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocenir Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Pereira Leite, Tico Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 CÓDIGO: 14295

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por JOCENIR FRANCISCO DE 

PAULA, assistido pela Defensoria Pública Estadual, que move em face de 

GONÇALO PEREIRA LEITE e TICO PEREIRA LEITE.

 A autora manifestou nos autos postulando pela extinção do feito à (fl. 

111), em razão da não localização do assistido.

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

Ministério Público do Estado, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Sem custas.

Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79636 Nr: 2789-16.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joan Neto Barbosa Filho - 

OAB:41425/GO

 O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente (ref. 25), a fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação do executado, intime-se a parte exequente para, em 

15(quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89584 Nr: 9059-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerival Araújo Rodrigues, vulgo "Gero"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joan Neto Barbosa Filho - 

OAB:41425/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana V. Borges Martins 

- OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por Gerival Araújo 

Rodrgues. Condeno o embargante em despesas, custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais arbitro equitativamente em R$ 

1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19590 Nr: 297-61.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagna Silva de Matos, Ronaldo Silva de Matos, Vanda 

Matos Medeiros, Ronan Silva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 (...) É o relato.Decido.No tocante ao pedido para levantamento dos valores 

depositados no feito, tendo em vista que restaram incontroversos, DEFIRO 

o pedido da parte autora e determino a transferência dos valores 

depositados nos autos, consoante discriminado abaixo:a)- Valor principal 

R$ 1.110.502,69 – 25% (R$ 277.625,67) referente aos honorários 

contratuais (fls. 618/619); e o restante (R$ 832.877,02) dividido em quatro 

partes iguais (R$ 208.219,25), em favor de Vagna Silva de Matos; Vanda 

Matos Medeiros; Ronaldo Silva de Matos e Ronan Silva de Matos.b)– Valor 

dos honorários sucumbenciais (R$ 177.680,43) em favor da advogada 

peticionante, Dr.ª Mirian Aparecida de Souza Ferreira, totalizando o total 

dos honorários, sucumbenciais e contratuais,  em R$ 

455.306,10.Expedidos os alvarás eletrônicos, conforme comprovantes 

anexos.Em relação ao pedido de execução do saldo remanescente, 

recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC. Intimem-se os 
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executados para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput”).Outrossim, 

concedo o prazo requerido à fl. 823.Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97952 Nr: 1470-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, e 

considerando o que o reeducando informou que deseja que sua defesa 

seja realizada pela advogada Dra Talita Santana Costa - OAB-MT nº 

19324, conforme certidão de Ref. 15, impulsiono os autos para intimar a 

defesa para manifestação em relação ao cálculo de pena (Ref. 6), bem 

como para juntar nestes autos o instrumento de procuração. Registro que 

procedo o cadastramento da referida advogada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58638 Nr: 2552-50.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio José Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Considerando que o MPE desistiu da oitiva da vítima ROSILEIDE DUARTE 

DA SILVA (ref. 38), bem como não foi ouvido em juízo as testemunhas 

arroladas pela defesa, designo a continuação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01 de agosto de 2018, às 15h30 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Expeça-se mandado de intimação das testemunhas de defesa, conforme 

endereços mencionados na ref. 12.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62225 Nr: 4150-39.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Pereira Oliveira, Bartolomeu Abreu 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE CRISLEY BARROZO - 

OAB:18831/A

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio de 

2018, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72954 Nr: 4814-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizama Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19.338/A - MT

 Defiro o pedido retro. Assim, designo a continuação da audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 2018, às 14h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se as testemunhas BRUNIELLI DE JESUS DOS SANTOS, DIEGO 

SILVA LEITE e NILSON LUZ DE OLIVEIRA, conforme endereços 

informados à ref. 57.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52798 Nr: 2402-06.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Luiz Conti, Vulgo "Capixaba"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80867 Nr: 3492-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Henrique da Silva, Rogerio Henrique 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, JOSÉ RENATO DE MORAES - OAB:13330, Jose Renato 

de Moraes - OAB:13330/A - MT, Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700/O

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.
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Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio de 

2018, às 17h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

Expeça-se carta precatória a Comarca de Vila Rica/MT, para oitiva das 

testemunhas PM Marcos Venicio Rosa Oliveira e PM Delvo Rodrigues 

Medeiros Junior. Expeça-se também, carta precatória a comarca de Pontal 

do Araguaia/MT, para oitiva da testemunha Pedro Luciano Lima.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69883 Nr: 3384-49.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 Considerando a certidão retro, HOMOLOGO a proposta de suspensão 

condicional do processo, ressalvando que a suspensão será revogada, 

se no curso do prazo, vier a ser processado por outro crime ou 

contravenção, ou, ainda, descumprir qualquer das condições impostas. 

Fica ciente, ainda, que expirado o prazo sem revogação, este juízo 

declarará extinta a sua punibilidade, bem como durante o prazo de 

suspensão não correrá a prescrição, nos termos do artigo 89, § 6º, da Lei 

nº 9.099/95.

 Por fim, intime-se o acusado para dar início ao cumprimento das medidas 

impostas, especialmente a prestação pecuniária e o comparecimento 

bimestral em juízo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86772 Nr: 7321-33.2017.811.0059

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 INTIMO a defesa da requerente Aulinete Ribeiro Lima, por intermédio de 

seus advogados, Dra. Cláudia Dias de Arruda Voltonine - OAB/MT nº 

22084 e Dr. Rubens Alves do Nascimento Junior - OAB/MT nº 22141-B, 

para que deposite na Secretaria Judicial Criminal desta Comarca, a 

integralidade dos documentos possoais do requerido, Sr. Edson Rodrigues 

Alves Paixão, que estejam em seu poder. Por oportuno, fica a defesa 

intimada também da decisão que deferiu a revisão das medidas protetivas 

impostas, fixando o limite de distância do requerido com a requerente em 

200 metros (na decisão inaugural a distância era de 1000 metros), 

permanecendo inalteradas as demais medidas anteriormente impostas.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 07/2018/DF

O MMº. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, RICARDO NICOLINO DE CASTRO, no uso de suas 

Atribuições Legais, etc...

R/E/S/O/L/V/E:

Conceder a servidora ANELIZE GRUN, Oficial de Justiça, matrícula 2561, 

lotada nesta Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, 15 (quinze) dias 

deLicença-Prêmio, relativo ao quinquênio de 1997/2002, de acordo com o 

Art. 109 da Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos 

do Estado de Mato Grosso, no período de 13 a 27/03/18.

Registre-se, remetendo-se cópia desta ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 06 de Março de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: Vistos, etc. Inicialmente, 

considerando a ausência do advogado nomeado para a defesa do réu 

Juliano, Dr. Fabricio Almeida Ferraciolli, mesmo intimado, não tendo 

apresentado qualquer justificativa, nomeio para acompanhar o ato o 

advogado Dr. Robson Rezende dos Santos. Comunique-se a OAB/MT, em 

Cuiabá, sobre a ausência do ilustre advogado à esta audiência, para 

conhecimento e providências. Homologo a desistência da testemunha 

Dirceu Batista Gomes Filho pelo Ministério Público. Defiro o prazo de 

10(dez) dias ao Ministério Público fornecer endereço da vítima Alex Junior 

Neves e da testemunha Luana Aparecida Souza. Remetam os autos com 

vistas ao Ministério Público. Defiro ainda o pedido formulado pela defesa, 

concedendo, da mesma forma, o prazo de 10(dez) dias para indicar e 

fornecer o endereço da testemunha que pretende arrolar. Considerando 

que a instrução ainda não se encerrou, faltando colher os depoimentos da 

vítima, testemunhas faltantes, bem como os interrogatórios dos réus, 

redesigno audiência de continuação para o dia 12 de abril de 2018, às 

13h30min, na sala de audiência do Fórum de Porto dos Gaúchos, saindo 

neste ato intimados o nobre advogado Dr. Robson Rezende dos Santos e 

o réu Juliano Cézar Aparecido de Oliveira. Oficie- se a direção da Cadeia 

Pública local, requisitando o preso na data aludida. Expeça-se carta 

precatória para a comarca de Sinop-MT, com finalidade de proceder ao 

interrogatório do réu Welinton Lopes Gomes de Souza, fazendo constar 

na missiva tratar-se de réu preso, devendo a secretaria desta Vara Única 

de Porto dos Gaúchos diligenciar rotineiramente sobre o cumprimento. 

Nada mais. Eu digitei e faço imprimir.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11046 Nr: 1148-94.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ribeiro - Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO RIBEIRO - MÓVEIS, CNPJ: 

04680544000100. 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 
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do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT em face de ANTONIO RIBEIRO - 

MÓVEIS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ALVARÁ 

- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 80/2004, 1282/2005, 1283/2005, 1284/2005 

(MAIS 25 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.117,14

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11131 Nr: 1210-37.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.P. Madeiras Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Larissa Fernanda Dias Azoia - OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Z.P. MADEIRAS LTDA-ME, CNPJ: 

07321810000199. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT em face de Z.P. MADEIRAS 

LTDA-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Alvará - 

Taxa pelo exercício do Poder de Polícia, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1653/2006, 79/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 864,60

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27482 Nr: 57-22.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almeida e Zanovello Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediney do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o exequenta na pessoa de seu advogado para 

providenciar no prazo legal o solicitado no ofício oriundo da comarca de 

Terra Nova do Norte juntado na ref. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1875 Nr: 402-47.2000.811.0019

 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): Valmir Carlos Bobbi, Pedro Bobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão do processo. Assim, intimo 

a parte exequente para que promova os atos e diligências que lhe 

competir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23324 Nr: 924-83.2014.811.0019

 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: Laura de Oliveira Andrade Novais

 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: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Vistos.

Diante do trânsito em julgado da sentença, aguardem-se os autos no 

arquivo provisório até ulterior provocação da parte autora quanto ao 

cumprimento de sentença definitivo.

Initme-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37776 Nr: 1523-12.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rangel da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 Vistos.

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, conforme 

manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO o cálculo da pena de 

Ref.07.

Aguardem os autos em Secretaria para fiscalização do cumprimento da 

pena.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

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.: 21433 Nr: 465-18.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Ana Paula Alves Moreira da Silva - OAB:258420/SP, 

Fabíula Muller Koenig - OAB:22.819, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:OAB/PR-56.918, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão do processo. Assim, intimo 

a parte exequente para dar andamento ao feito.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31316 Nr: 2564-69.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice da Cunha Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Requerente para no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar 

sobre os cálculos de fl. 232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135134 Nr: 1572-98.2016.811.0017

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBAP, KVAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 135134

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido de fl. 26. Em consonância com a Tabela da OAB/MT, 

observando-se o trabalho realizado e o momento processual do feito, bem 

assim, aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a 

favor da advogada nomeada, Dra. Denise de Oliveira (OAB/MT n.º 

21304-O), a quantia de 2 URH’s a titulo de honorários advocatícios.

 Diante da renúncia da advogada nomeada, intime-se o Defensor Público 

para que assuma o patrocínio da causa.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 07/03/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142239 Nr: 281-92.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Junqueira Azevedo Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Raimundo da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 142239

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135575 Nr: 1881-22.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 135575

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 dia29/08/2018, às 

14h00min (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, 19/01/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141178 Nr: 3177-45.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirene Alves da Silva, Roberson Soares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANNY GOMES E COSTA - 

OAB:5107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Indenização por danos morais c/c pensionamento e 

pedido de tutela de urgência ajuizada por SIRENE ALVES DA SILVA e 

ROBERSON SOARES DA LUZ, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Narra a inicial, em síntese, que, no dia 

27/06/2017, Rodrigo Soares da Luz, companheiro da primeira requerente e 

irmão do segundo requerente, foi vítima de carbonização após ser atingido 

por fios de alta tensão caídos de um poste de energia elétrica. Outrossim, 

eventual pensão alimentícia indenizatória deve ser concedida aos 

dependentes do “de cujus”, ou seja, esposa/companheira e/ou herdeiros 

Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

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 pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar lhes a 

conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação. 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.Expeça-se o necessário.Às providências.São Félix 

do Araguaia/MT, 08/03/2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13970 Nr: 784-02.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme determinado na decisão à fl. 152, abram-se vistas às partes 

para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos da 

contadoria acostados aos autos às fls. 154/156.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 08/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 511 de 568



Vistos em correição.

Conforme determinado na decisão à fl. 152, abram-se vistas às partes 

para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos da 

contadoria acostados aos autos às fls. 154/156.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 08/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142647 Nr: 508-82.2018.811.0017

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leandro Henrique Gonçalves da Cruz, Agnaldo Wagner 

de Moura Braga, Luiz Roberto da Cruz, Rodrigo Roberto da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 508-82.2018.811.0017 – Cód. 142647

Vistos em correição, etc.

Cuida-se de pedido de restituição de objetos apreendidos, formulado por 

Leandro Henrique Gonçalves da Cruz; Agnaldo Wagner de Moura Braga; 

Luiz Roberto da Cruz e Rodrigo Roberto da Cruz tendo por objetos, 

diversos artefatos de pescas, apreendidos no dia 24 de outubro de 2016.

 Em obediência ao artigo 120, § 1º do CPP, o pedido de restituição deverá 

seguir o rito dos incidentes processuais, devendo ser apensados aos 

autos nº 2388-80.2016.811.0017, Cód. 136319.

Vejamos:

“Art. 120 - A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1º - Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em 

apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a 

prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.”

Assim, apensem-se.

Em seguida, nos termos do artigo 120, § 3º, do Código de Processo Penal, 

vistas ao Ministério Público para manifestação.

Após, façam-me conclusos.

São Felix do Araguaia-MT, 08 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38816 Nr: 2553-35.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Fátima Maria dos Santos, Walquiria Sousa 

Santos, João Paulo Sousa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38816

Vistos em correição.

Instadas acerca das provas que pretendiam produzir, o requerido 

manifestou interesse na produção de prova documental, testemunhal e no 

depoimento pessoal dos requerentes. Já a parte autora pugnou pela 

produção de prova testemunhal.

 Ambas as partes acostaram aos autos o rol de testemunhas (fls. 183 e 

186).

Defiro a produção probatória requerida, ressalvando que a prova 

documental deverá atender ao disposto no artigo 435 do CPC.

 Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia / /2018, 

às : hrs (MT).

 Advirto os Advogados das partes para que procedam em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada.

 Intimem-se as partes para que compareçam na data designada para a 

audiência de instrução.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 08/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132944 Nr: 83-26.2016.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Pereira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Neri - OAB:8740-A/MT

 Código 132944

Vistos em correição.

Conforme determinado na decisão à fl. 26, abram-se vistas às partes para 

se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos da 

contadoria acostados aos autos às fls. 28/30.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 08/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142003 Nr: 141-58.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Savio Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes Ferreira, Valdeci Lemes da Silva, 

Silomar Gomes Pereira, Alexsandro Chaves da Silva, Rosirene Gomes 

Pereira, Felipe Medanha Alves, Outros, Zoroaldo Ribeiro de Souza, Célio 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 562 do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a liminar pleiteada pela parte autora, para o fim de conceder a 

manutenção de posse, de modo que determino que o requerido indicado 

na inicial e outros que se acharem na posse, se abstenham de praticar 

qualquer ato espoliativo ou turbativo na posse que a parte autora exerce 

sobre a área localizada na FAZENDA GUIMARÃES, sob pena de, assim 

não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, 

com o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para o caso de 

descumprimento da ordem e sem prejuízo da resposta criminal à 

transgressão da ordem judicial.Cumpra-se servindo a presente como 

mandado de manutenção de posse e de citação.Se necessário, requisite 

reforço policial para auxiliar no cumprimento do mandado.Cumprido o 

mandado, intimem-se os Requeridos pessoalmente, para contestar a ação, 

nos termos do art. 564 do Novo Código de Processo Civil.Cite-se a parte ré 

com as cautelas de estilo, deprecando-se o ato, se 

necessário.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.São Félix 

do Araguaia – MT, 08 de Março de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44898 Nr: 1377-50.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Pereira da Silva, Marcos Paulo Rodrigues 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 
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OAB:16.581

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas às partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca da possibilidade de atualizar o endereço da 

testemunha comum das partes SUZAN RANIERI ARANTES, ante o teor do 

ofício n° 406/2017/DMPJC encartado à fl. 69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34281 Nr: 305-33.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Meneses Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 Código: 34281

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando ao Acusado 

Raimundo Meneses Filho, como incurso no artigo 217-A, caput, c/c 226, 

inciso II, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, vez que o mesmo 

preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e 

não se enquadra em nenhumas das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, determino a 

citação do Acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, constando que o mesmo pode arguir preliminares e alegar 

tudo que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessário.

 Apresentada a defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 DEFIRO o pleito do Parquet constante na cota de fls. 67 referente à 

juntada de certidões criminais em nome do Denunciado proveniente do 

Instituto Nacional de Identificação e Institutos de Criminalísticas do Estado 

de Mato Grosso, bem como do Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Cumpra-se o contido no provimento n° 19/2012- CGJ/MT. Expeça-se o 

necessário. Cientifique-se o Ministério Público. Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 22 de setembro de 2016.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 133674 Nr: 555-27.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deibson Tavares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccato - 

OAB:16.964-MT

 Autos ID N.º 133674.

 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 11/04/2018 às 15:00min (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): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34281 Nr: 305-33.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Meneses Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 Autos ID N.º 34281

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu (fls. 84), 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 14h00min 

(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 

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 e a DPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de agosto de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14535 Nr: 1363-47.2007.811.0017

 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: Cleber Silverio de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ourocard Visa International, Banco do Brasil 

S/A, Submarino S/A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzela Durand - 

OAB:12.208/A/MT

 JEC

 Despacho

Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte requerente para que requeira o que entender de direito, 

promovendo o regular andamento do feito.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

São Félix do Araguaia – MT, 26 de Fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18070 Nr: 1259-55.2010.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DANUNCIAÇÃO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRED RAPIDO LTDA, NICOLA JUNIO 

PAULISTA, REINALDO ACÁCIO ALVES, ROGÉRIO LUCIO ALIANÇA 

AURORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir dos Santos 

Gonçalves - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação cautelar inominada, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMANDO a liminar anteriormente concedida e 

CONVOLANDO em definitiva. CONDENO os réus ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º), que fixo em 

10% do valor da condenação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39835 Nr: 402-96.2016.811.0080

 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: ELAYNE CRISTINA PEDROSO PINTO DE FREITAS, 

EDILSON CAMELO PINTO FILHO, Conceição Aparecida Pedroso do Couto, 

LCPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON CAMELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que promova a retificação do plano de partilha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37306 Nr: 1115-08.2015.811.0080

 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: TAISA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Nunes Perdigão Souza Junior, 

GENORVAN TEIXEIRA LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386, MARCELO 

DA CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista que os advogados não estavam cadastrados e não constam na 

publicação de expediente nº 10213, impulsiono estes autos para intimar a 

parte Requerida Mizael Nunes Perdigão Souza Junior, via DJE, para que se 

manifeste no prazo de 15 dias, sobre o pedido de aditamento formulado 

em REF 45.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15974 Nr: 593-88.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idacir Steffens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angélica Joana Stein & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilmar Jacob - OAB:10.311

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formualdo 

em Embargos do Devedor (código 13409), com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, somente para DECLARAR A NULIDADE dos 

juros moratórios pactuados, reduzindo para a alíquota de 1% ao mês. 

Além disso, JULGO EXTINTO o incidente de falsidade (código 15974), por 

carência, nos termos do art. 485, VI, do CPC.Custas e despesas 

processuais pelo embargado/suscitante, bem como honorários 

advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (Mil reais). P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51416 Nr: 3262-36.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETI BRUM DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista que o advogado não estava cadastrado e não consta na publicação 

de expediente nº 10213, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Requerida Sky Serviços de Banda Larga Ltda, via DJE, para que, no prazo 

de 05 (cinco )dias aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide, conforme r. Decisão de ref. 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34259 Nr: 1270-45.2014.811.0080

 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: Wilson Justino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auri Afonso Kolling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, aponte de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões 

de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, 

conforme r. Decisão de ref. 48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18227 Nr: 25-04.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DANUNCIAÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRED RAPIDO LTDA, NICOLA JUNIO 

PAULISTA, REINALDO ACÁCIO ALVES, ROGÉRIO LUCIO ALIANÇA 

AURORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir dos Santos 

Gonçalves - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e, por 

conseguinte, CONDENAR os réus a devolverem EM DOBRO os valores 

pagos a título de “taxas”, corrigido monetariamente pelo INPC desde o 

efetivo desembolso e acrescido de juros legais desde a citação, bem 

como a pagarem R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de 

juros legais a partir do efetivo prejuízo. CONDENO os réus ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º), que 

fixo em 10% do valor da condenação.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13409 Nr: 546-85.2007.811.0080

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idacir Steffens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angélica Joana Stein & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilmar Jacob - OAB:10.311
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 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formualdo 

em Embargos do Devedor (código 13409), com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, somente para DECLARAR A NULIDADE dos 

juros moratórios pactuados, reduzindo para a alíquota de 1% ao mês. 

Além disso, JULGO EXTINTO o incidente de falsidade (código 15974), por 

carência, nos termos do art. 485, VI, do CPC.Custas e despesas 

processuais pelo embargado/suscitante, bem como honorários 

advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (Mil reais). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18175 Nr: 1364-32.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN, ENIO JOÃO 

SCHAURICH, HELENA MARIA REIS SCHAURICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:13.122-A, Marcelo Mucci Loureiro de Mello - OAB:144.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

a publicação de expediente, com intúito de que a parte autora, através de 

seu procurador, intimado via DJE, se manifeste nos autos no prazo de 10 

dias sob pena de retorno dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52963 Nr: 4101-61.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO BOLSANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER BUTZGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL NARDÃO - OAB:17560/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, mediante emissão de guia, 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o  d o  P J M T ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48584 Nr: 1793-52.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Cesar Nasser de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL VIEIRA - OAB:66465

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, via DJE, da Decisão de ref. 34: 

"Vistos em correição.

SECRETARIA: Não existe advogado cadastrado no polo passivo no 

sistema Apolo. Cadastre-se e intime-se com o seguinte teor.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-15.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CUSTODIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010012-15.2017.8.11.0080 REQUERENTE: RENATO CUSTODIO RIBEIRO 

REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA Vistos. Considerando a 

possibilidade de concessão de efeito modificativo aos embargos de 

declaração retro, intime-se a parte embargada para que se manifeste 

sobre o seu teor, no prazo de 05 dias. Intime-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-87.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI ROCHTESCHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010046-87.2017.8.11.0080 REQUERENTE: MICHELI ROCHTESCHEL 

REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Considerando a 

possibilidade de concessão de efeito modificativo aos embargos de 

declaração retro, intime-se a parte embargada para que se manifeste 

sobre o seu teor, no prazo de 05 dias. Intime-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-86.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JACOB OAB - MT11414/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010135-86.2012.8.11.0080 REQUERENTE: CARLA CRISTINA KLEIN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Verifico assistir razão à 

parte executada no que tange a desnecessidade da aplicação da multa 

prevista no artigo 475-J do CPC/73 e, portanto, DETERMINO seja restituído 

em favor da executada o valor de R$ 804,79 (oitocentos e quatro reais e 

setenta e nove centavos), bem como seja efetuada transferência da 

quantia bloqueada remanescente, na conta retro informada (ID. 

10514064). Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-74.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010129-74.2015.8.11.0080 REQUERENTE: JOSE PAULO DOS SANTOS 

ALMEIDA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos. Transcorrido o prazo in 

albis, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-67.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER PEREIRA GONZAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Domenico Alves da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000019-67.2017.8.11.0080 REQUERENTE: WEBER PEREIRA GONZAGA 

REQUERIDO: DOMENICO ALVES DA SILVA Vistos. Intime-se a parte autora 

para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao teor da certidão 

da Oficiala de Justiça, em que anunciou diligência negativa. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-96.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELE DIEL CANEPPELE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000030-96.2017.8.11.0080 REQUERENTE: FERNANDA GORGONHO 

MARTINS REQUERIDO: MARCELE DIEL CANEPPELE Vistos. Intime-se a 

parte autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito do 

teor da certidão da Oficiala de Justiça, em que anuncia diligência negativa 

de citação da parte requerida. Após o decurso do prazo, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-35.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SALETE COLLING BUSNELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILONE SMANIOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000047-35.2017.8.11.0080 REQUERENTE: GABRIELA SALETE COLLING 

BUSNELLO REQUERIDO: ILONE SMANIOTTO Vistos. Intime-se a parte 

autora para que prossiga nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção por abandono. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-80.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SALETE COLLING BUSNELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LYDIANE DOS SANTOS BRANDAO NEUSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000044-80.2017.8.11.0080 REQUERENTE: GABRIELA SALETE COLLING 

BUSNELLO REQUERIDO: LYDIANE DOS SANTOS BRANDAO NEUSCH 

Vistos. Considerando-se o teor da certidão da Oficial de Justiça, em que 

relata que "esteve no endereço informado em dias e horários distintos, por 

diversas vezes, onde a residência se encontrava fechada, em contato 

com vizinhos, não souberam informar acerca da mesma", INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos 

endereço atualizado da parte Requerida e número de telefone. Após o 

transcurso do prazo, tornem os autos conclusos para deliberação. Ás 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-16.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL NARDAO OAB - MT17560/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANE FIGUR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000003-16.2017.8.11.0080 REQUERENTE: JURACY FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: JOVANE FIGUR Vistos. Intime-se a parte embargada 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça impugnação aos 

embargos. Após o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para 

deliberação. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010110-34.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO JOSE HUTHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO JUNIOR NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010110-34.2016.8.11.0080 EXEQUENTE: GUSTAVO JOSE HUTHER 

EXECUTADO: OSWALDO JUNIOR NEVES Vistos. Intime-se a parte 

embargada para, querendo, manifestar quanto aos embargos à execução 

propostos pela parte Embargante, no prazo de 10 (dez) dias. Às 
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providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-75.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010008-75.2017.8.11.0080 REQUERENTE: LUCILENE GONCALVES DE 

LIMA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do pagamento voluntário, 

eventualmente requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo 

supra, tornem os autos conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-15.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CUSTODIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010012-15.2017.8.11.0080 REQUERENTE: RENATO CUSTODIO RIBEIRO 

REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA Vistos. Considerando a 

possibilidade de concessão de efeito modificativo aos embargos de 

declaração retro, intime-se a parte embargada para que se manifeste 

sobre o seu teor, no prazo de 05 dias. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-80.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON VOLNEI VOLLMER - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO HIPPLER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010105-80.2014.8.11.0080 EXEQUENTE: ELTON VOLNEI VOLLMER - EPP 

EXECUTADO: PAULO ANTONIO HIPPLER Vistos. De acordo com o 

enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

Cíveis), in verbis, "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". Cumpre 

salientar que a parte promovente pode desistir do feito a qualquer tempo, 

independentemente de concordância do requerido, até porque não há 

prejuízo ao réu, pois mesmo vencedor não poderia postular honorários da 

parte contrária. Desta forma, HOMOLOGO a desistência ao feito 

manifestada e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Não há custas ou honorários advocatícios. Tendo em vista 

a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do 

NCPC). Arquivem-se. P.I.C

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-38.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN ANTUNES DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010123-38.2013.8.11.0080 REQUERENTE: RONAN ANTUNES DO CARMO 

REQUERIDO: CESAR AUGUSTO DE MELO Vistos. Considerando-se o 

cumprimento da obrigação determinada, julgo EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-51.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRTON THEISEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010029-51.2017.8.11.0080 REQUERENTE: LAIRTON THEISEN 

REQUERIDO: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Vistos 

etc. RELATÓRIO Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 
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de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. Inicialmente, cabe ressaltar que “grupo de consórcio” 

consiste numa sociedade não personificada constituída por consorciados, 

visando à reunião de pessoas naturais e jurídicas, com prazo de duração 

e número de cotas previamente determinados. Tais atividades são 

promovidas por uma administradora, com a finalidade de propiciar a seus 

integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por 

meio de autofinanciamento, conforme expressamente previsto nos artigos 

3º e 2º da Lei nº 11.795/08. Desta forma, o consórcio visa, basicamente, a 

constituição de um grupo de pessoas que cotizará, mensalmente entre si, 

de modo a adquirir um bem ou um serviço. E, neste contexto, se insere a 

administradora consorcial que, muito embora, tenha como intuito satisfazer 

os interesses dos consorciados para criação e gestão dos grupos, 

possui, indubitavelmente, finalidade lucrativa, obtida mediante taxas de 

adesão e de administração mensal, além de seguro e contribuição para o 

fundo de reserva, cobrados dos consumidores contraentes. Neste 

diapasão, se conclui, por óbvio, que os contratos de consórcio estão 

submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

as empresas administradoras de consórcio, embora não vendam 

produtos, ofertam serviço de gestão do grupo consorcial e valores pagos 

mensalmente por seus integrantes. Insta corroborar que as contratações 

de consórcio, conquanto obedeçam ao princípio do “pacta sunt servanda”, 

o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no entendimento de que tal 

princípio deve ser mitigado, mormente ao preceito da boa-fé objetiva, da 

função social dos contratos e do dirigismo contratual. Isto porque, estes 

são contratos de adesão e não admitem modificação de suas cláusulas, 

de modo que o consumidor fica adstrito às condições previamente 

determinadas, sob pena de, não concordando, serem excluídos do grupo 

que lhe interessa. No caso em apreço, a penalidade prevista no contrato 

para o consorciado desistente SE MOSTRA ABUSIVA E INDEVIDA. Visto 

que a taxa de administração pactuada já possui caráter compensatório, 

não se pode admitir que, por ter se desligado do grupo, o consorciado 

causou lesão, uma vez que, ocorrendo desistência ou exclusão, a 

administradora pode negociar a cota com outra pessoa, não havendo que 

se falar em prejuízo causado pelo desistente ao grupo e mostrando-se 

incabível a exigência desse ressarcimento a título de cláusula penal. Esse 

é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DEPARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. 

CLÁUSULA PENAL. NECESSIDA DE COMPROVAÇÃO DO 

EFETIVOPREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DEREVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. 1) Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade 

de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação 

pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano 

sofrido. 2) A revisão do entendimento do Tribunal de origem a que chegou 

o Tribunal de origem quanto à existência de efetivo prejuízo exigiria a 

análise das questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades do 

caso concreto, o que é inadequado na via especial, nos termos da Súmula 

n.º7/STJ. [...]. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(STJ AgRg no 

REsp 1483513/DF, Relator: Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, 3ª 

Turma; Julgamento:19/04/16). Ainda, conforme o STJ e artigo 53, § 2º, do 

Código de Defesa do Consumidor, a retenção de valores impostos como 

penalidade somente pode PREVALECER QUANDO RESTAR 

COMPROVADO QUE A SAÍDA DO CONSORCIADO CAUSOU EFETIVO 

PREJUÍZO AO GRUPO. Confira-se o julgado: Consórcio Desistência - 

Restituição de valores - Devolução devida a contar do encerramento do 

grupo Lei 11.795/08, artigo 22 e STJ, REsp 0013327-2-2009 (Artigo1036, 

do CPC, antigo art. 543-C, do CPC/73) e STJ, Reclamação nº 28.703 

Cláusula penal Inexigibilidade Reconhecimento Ausência de comprovação 

de prejuízo experimentado Precedentes do STJ. Sucumbência mantida Réu 

que decaiu de parte mínima. Recurso provido em parte. 

(TJSP;Apelação1000481-57.2016.8.26.0301; Relator: Henrique Rodriguero 

Clavisio; 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jarinu - Vara Única; 

Julgamento: 07/12/2017). Consequentemente, para que haja incidência 

desse tipo de multa contratual ou penal, há de ser demonstrado inequívoco 

prejuízo causado ao grupo, independentemente de se tratar de 

consorciado excluído ou desistente. No caso, NÃO HÁ PROVA DE TAL 

PREJUÍZO, motivo pelo qual, embora válida a cláusula, não se aplica a 

perda do percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor total das 

importâncias efetivamente pagas, pois a Requerida já é beneficiada pela 

retenção da taxa de administração incidente sobre o valor a ser restituída 

à parte autora, circunstância a excluir qualquer presunção de prejuízo em 

seu detrimento, presumindo-se exatamente o contrário, já que o mais 

comum é a substituição do consorciado desistente. No entanto, dano moral 

não há a ser reparado na espécie. Os fatos narrados pela parte autora 

representam meros dissabores que não alcançam a qualidade de dano 

existencial. A situação retratada nos autos não alcança a categoria de 

dano moral, porquanto integra aquela gama de problemas corriqueiros ou 

cotidianos a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, 

especialmente quando se trata de uma prestadora de serviços que atende 

um grande número de consumidores, como no caso. Confira-se, por 

oportuno, a lição de Sergio Cavalieri Filho: "Nessa linha de princípio, só 

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar: Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar; tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos" (Programa de Responsabilidade civil - pág. 80 - 7ª 

edição - editora Atlas S/A, 2007) . Sem sombra de dúvida, a hipótese 

retratada nos autos é de meros dissabores e aborrecimentos causados 

ao autor, os quais, contudo, não são passíveis de indenização por danos 

morais. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para 

CONDENAR a parte Requerida a devolver as quotas adquiridas pela parte 

Requerente, atualizadas monetariamente pelo INPC, deste a data de cada 

pagamento até o dia do encerramento do grupo, bem como acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, estes desde a data da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95). P.R.I. 

Querência, data inserida na movimentação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-16.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ALEXANDRE DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA (REQUERIDO)

AMARO E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8009999-16.2017.8.11.0080 REQUERENTE: CELIO ALEXANDRE DA 

ROCHA REQUERIDO: CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA 

LTDA, AMARO E CIA LTDA - EPP Vistos. Relatório dispensado na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 
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pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII e art.14 do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Com 

efeito, vislumbro serem verossímeis as alegações da parte autora. Na 

inicial, foi juntada a nota fiscal da compra do produto, o comprovante de 

envio do produto à assistência técnica, bem como o parecer técnico 

emitido pela Requerida em que consta a exclusão da garantia. De outro 

lado, a lei impõe a certas pessoas, em determinadas situações, a 

reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz-se 

que a responsabilidade é legal ou 'objetiva', porque prescinde de culpa e 

se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita 

objetiva, ou de risco, tem como postulado que todo dano é indenizável, e 

deve ser reparado por quem a ele se liga por um risco de causalidade, 

independentede culpa. Nos casos de responsabilidade objetiva, não se 

exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. 

Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, 

porque a responsabilidade se funda no risco. E nesse caso, quando a 

culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. Na espécie, o autor 

comprovou que adquiriu o produto da requerida e que teve um dano, pois 

o aparelho não mais ligava ou funcionava adequadamente, problema este 

também constatado pela própria requerida. É certo que todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever 

de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens fornecidos, 

independentemente de culpa. Além disso, o evento noticiado pelo autor 

ocorreu dentro do prazo de garantia contratual do produto, levando-se em 

conta que a aquisição se deu em 06 de outubro de 2016 e o defeito 

ocorreu menos de um mês depois. Lembro ainda que a requerida não 

provou que a culpa seria exclusiva do consumidor e também não requereu 

a produção de qualquer tipo de prova (ID 8408621 – Pág. 22). Assim, está 

demonstrada a existência do defeito e a relação de causalidade entre 

esse defeito e o dano causado ao autor, devendo o mesmo ser reparado 

no valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), 

correspondente ao montante que foi pago pelo autor quando da aquisição 

do produto, devidamente atualizado. Claro que o autor, deve devolver o 

aparelho a requerida. No que toca ao dano moral, para sua configuração, 

o julgador deve ter por base a lógica razoável decorrente dos fatos que 

lhes são apresentados pelos demandantes, reputando dano apenas a dor, 

o vexame, o sofrimento ou humilhação que, demonstrando-se anormais, 

venham a interferir intensamente, no comportamento psicológico do 

indivíduo, acarretando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Portanto, o dano moral resulta de evidente infração ao conteúdo de 

direitos integrantes da personalidade, conforme a principiologia jurídica 

adotada pelo artigo 5º, V e X da Constituição Federal. Deve-se levar em 

consideração, para evitar situações que afrontam ao direito positivo pátrio, 

a existência de fatos que denotam a ocorrência de mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, os quais 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do cotidiano, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Na verdade, 

pequenos dissabores e expectativas frustradas no dia-a-dia nem sempre 

são indenizáveis, sob pena de a vida social tornar-se inviável. Realmente, 

a vida em sociedade importa em conflitos permanentes e muitas vezes 

inevitáveis, mas, a despeito dos dissabores que possam causar, nem 

todos podem dar margem à indenização. Ressalte-se, da mesma forma, 

que não há qualquer prova nos autos de que, em decorrência dos 

referidos fatos, tenha havido qualquer mácula ou abalo ao crédito da parte 

citada. A jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso é 

pacífica no sentido de que só a dor real e profunda enseja danos morais, 

não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: "ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso 

Inominado nº 0062640-68.2014.811.0001 Origem: Quinto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Recorrente: Marinalva Dias. Recorrida: Embracon 

Administradora de Consórcio Ltda. Data do Julgamento: 14/07/2017. E M E 

N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - ACOLHIDO - SITUAÇÃO 

VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A PARTE 

CONSUMIDORA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO 

PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição 

das parcelas pagas pelo participante far-se-á nos moldes previstos no 

contrato. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação 

de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do 

artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O 

mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações 

corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, 

não são suficientes para caracterizar o dano moral. Recurso conhecido e 

parcialmente provido." Desta feita, não restando cabalmente configurado 

dano moral passível de indenização, é de rigor a procedência parcial do 

pleito inicial. DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito da parte Autora, para CONDENAR a parte Requerida 

ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.750,00 (um mil 

setecentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC desde a data do evento danoso, e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a ré em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Após o transito em 

julgado, com as devidas cautelas arquive-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-94.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE SILVA COSTA GARCIA OAB - MT0007242A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010160-94.2015.8.11.0080 REQUERENTE: PAULO VIEIRA GONÇALVES 

REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Relatório dispensado, nos termos do disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, de aplicação subsidiária a este procedimento, consoante art. 27 

da Lei nº 12.153/09. FUNDAMENTAÇÃO Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 
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espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Inicialmente, rejeito a 

preliminar de falta de interesse processual, pois embora a Requerida tenha 

suspendido, de ofício, os débitos tratados nos autos, a parte Promovente 

anseia por providências judiciais a serem tomadas, notadamente em 

relação ao pedido de indenização por danos morais. Cuida-se de Ação 

Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Indenização por Danos Morais 

interposta por Paulo Vieira Gonçalves em face da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados, na qual o 

Requerente alega que foi proprietário do veículo Toyota/HILUX CD 4X4 

SRV, 2011, placas NLC-9249, Renavam 00339513187, porém, no dia 

14/06/2012 o automóvel foi transferido para terceiro, mesmo assim, no ano 

de 2015, recebeu notificação para pagamento do IPVA no valor de R$ 

2.831,64. A liminar foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito 

tributário discutido nos autos (Mov. 06). Pois bem. De acordo com os 

documentos constantes dos autos, o veículo Toyota/HILUX CD 4X4 SRV, 

2011, placas NLC-9249, Renavam 00339513187 fora devidamente 

transferido para o Estado de São Paulo no ano de 2012, tendo o Fisco 

Estadual de Mato Grosso, no então ano de 2015, efetuado lançamento 

tributário relativo ao IPVA, causando transtornos ao Requerente, conforme 

alega, pois viu-se impedido de emitir certidão negativa de débitos Estadual. 

Ocorre que, conforme resposta apresentada, a Requerida, no exercício do 

poder/dever de rever seus próprios atos, suspendeu, de ofício, o débito 

de IPVA em discussão nos presentes autos, tendo sido os créditos 

tributários questionados devidamente extintos, conforme documento 

juntado. Ademais, pelo que se extrai dos autos, nenhum outro 

acontecimento decorreu de tal conduta, ou seja, não houve inscrição em 

dívida ativa, sequer protesto extrajudicial; não teve a aludida parte seu 

nome maculado, perante a sociedade, enfim, nenhum efeito negativo lhe 

foi perpetrado em razão do referido acontecimento. Ressalte-se, da 

mesma forma, que não há qualquer prova nos autos de que, em 

decorrência dos referidos fatos, tenha havido qualquer mácula ou abalo 

ao crédito da parte citada. A jurisprudência da Turma Recursal Única de 

Mato Grosso é pacífica no sentido de que só a dor real e profunda enseja 

danos morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: 

"ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado nº 0062640-68.2014.811.0001 Origem: Quinto 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Marinalva Dias. Recorrida: 

Embracon Administradora de Consórcio Ltda. Data do Julgamento: 

14/07/2017. E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - ACOLHIDO - 

SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A 

PARTE CONSUMIDORA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE 

CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de desistência do plano de consórcio, 

a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á nos moldes 

previstos no contrato. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o 

inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso 

concreto. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes 

de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em 

sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. Recurso 

conhecido e parcialmente provido." Nestes termos, não se denota 

qualquer prejuízo moral no caso em análise. A situação em apreço 

configura-se como mero dissabor ou transtorno comum decorrente de 

relação comercial, o que, salvo prova em contrário da existência de real 

constrangimento ou exposição da pessoa à situação vexatória, não é 

suficiente para caracterizar a ocorrência de dano passível de 

indenização. Desta forma, em razão do acima exposto, inexistindo danos 

morais a serem contemplados, não cabe a consequente reparação, pois, 

in casu, não restou comprovado qualquer prejuízo que pudesse, 

porventura, ensejar tal sua reparação. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para CONFIRMAR a 

liminar concedida e DECLARAR inexigível o débito tributário tendo por 

objeto a cobrança do IPVA do exercício de 2015 em relação ao Autor, bem 

como o cancelamento de seu lançamento. Sem condenação em custas e 

honorários de advogado na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, de 

aplicação subsidiária a este procedimento, consoante art. 27 da Lei nº 

12.153/09. Publique-se. Intime-se. Querência, data inserida na 

movimentação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-94.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMINDA TEIXEIRA DE ARAÚJO (REQUERIDO)

RUDINEI ZATTI (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PINGUIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010106-94.2016.8.11.0080 REQUERENTE: ATACADO DE SECOS E 

MOLHADOS PAMMANN LTDA - ME REQUERIDO: RUDINEI ZATTI, 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PINGUIM, ALMINDA TEIXEIRA DE ARAÚJO 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo de 

audiência. 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. Não há custas ou honorários advocatícios. 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. Querência, data inserida na movimentação. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-43.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:
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KAROLYNE LUDTKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000040-43.2017.8.11.0080 REQUERENTE: KAROLYNE LUDTKE 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo de audiência. 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. Não há 

custas ou honorários advocatícios. 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. Querência, data inserida na movimentação. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-88.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GEENISON PEREIRA DA CUNHA 02248854137 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria de Lurdes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000037-88.2017.8.11.0080 REQUERENTE: GEENISON PEREIRA DA 

CUNHA 02248854137 REQUERIDO: MARIA DE LURDES Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo de audiência. 

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. Não há custas ou honorários advocatícios. 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. Querência, data inserida na movimentação. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-22.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE CRISTINA DE OLIVEIRA T. DE MELO OAB - MT17176/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010018-22.2017.8.11.0080 REQUERENTE: JOAO PAULO DE MELLO 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por OI MÓVEL S/A alegando omissão, haja vista 

que a sentença prolatada não determinou qual o índice de correção 

monetária a ser utilizado para atualizar o valor da condenação. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Conheço dos 

embargos em razão da tempestividade. Primeiramente, insta salientar que 

a finalidade dos embargos de declaração é complementar o acórdão ou 

sentença/decisão, quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos. Analisando 

os autos, verifico que os presentes embargos devem ser acolhidos, 

conforme passo a expor. Razão assiste ao embargante, uma vez que a 

sentença de ID. 8757380 deixou de indicar o índice de correção monetária 

sobre o valor da condenação. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos contra a sentença de ID. 8757380 para 

acrescentar-lhe: “(...) Posto isso, pela conduta temerária da Requerida, 

julgo parcialmente procedente o pedido inicial, declarar a inexistência dos 

débitos em relação à linha telefônica elencada na peça exordial e ao 

ressarcimento por danos morais, no importe R$2.000,00(dois mil reais), 

atualizada monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, (...).” No mais, persiste a 

sentença como está lançada. Publique-se, retifique-se anotando o 

necessário e intime-se. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se estes autos. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-52.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BASSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA Numero do Processo: 

8010081-52.2014.8.11.0080 REQUERENTE: RAFAEL BASSO - ME 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por DROGARIA PARANÁ LTDA - ME alegando omissão, haja vista 

que a sentença de ID. 8770880 não se pronunciou sobre as multas diárias 

(astreintes) fixadas anteriormente. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Conheço dos embargos em razão da 

tempestividade. Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos 

embargos de declaração é complementar o acórdão ou sentença/decisão, 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos. Analisando os autos, verifico 

assistir razão ao embargante, vez que não esclareceu sobre as multas 

(astreintes) outrora fixadas. Neste ínterim, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e, por conseguinte, esclareço que as multas (astreintes) 

que foram fixadas serão devidas desde o dia em que se configurar o 

descumprimento das decisões e incidirá enquanto não for cumprida a 

decisão que a tiver cominado, respeitado os limites fixados (Mov. 13 e 22). 

No mais, persiste a sentença como está lançada. Publique-se, retifique-se 

anotando o necessário e intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-12.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (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):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Vistos. Considerando que a parte promovente não compareceu à 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 30 de outubro 

de 2014 às 15:00h, mesmo devidamente intimada (mov. 14), INDEFIRO o 

pedido de reconsideração (ID. 8402754), e mantenho a sentença que 

julgou extinto o feito, pelos seus próprios fundamentos. Cumpra-se, 

conforme determinado no mov. 24. Às providências.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-57.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LORIZA INES ZERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MUNCHEN OAB - PR0037563A (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):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010005-57.2016.8.11.0080 REQUERENTE: LORIZA INES ZERGER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Relatório dispensado (Lei n. 9.099/95). Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é PROCEDENTE. Em relação à prestação de serviços 

pela concessionária de energia elétrica, típica relação de consumo, 

aplica-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor, com a inversão 

do ônus da prova. A propósito, a concessionária de energia elétrica tem o 

domínio da informação e, portanto, a hipossuficiência técnica do 

consumidor lhe confere a garantia de facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Na espécie, a prova 

não possibilita alcançar a conclusão sobre a causa do consumo 

exagerado no período questionado, especialmente pela discrepância de 

consumo constatado e manutenção dos mesmos equipamentos técnicos 

existentes na residência. A hipótese é de inversão do ônus da prova em 

favor da consumidora, pois a concessionária detém os meios técnicos de 

demonstração e há hipossuficiência da outra parte. Ausente prova 

inequívoca da existência do consumo, impossível se apresenta a 

confirmação do valor cobrado, facultando-se à concessionária realizar a 

cobrança com base na média de consumo dos últimos doze meses pagos 

pela consumidora. Assim, a cobrança é abusiva porque não está 

lastreada em elementos sólidos, limitando-se a concessionária a afirmar 

que existiam irregularidades na unidade consumidora da Requerente, 

imputando valor exorbitante que ultrapassa consideravelmente a média 

anterior de consumo. Diante do exposto, CONFIRMO A LIMINAR 

CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexigibilidade dos 

valores mencionados na petição inicial, facultando-se à concessionária 

realizar a cobrança da fatura vencida com base na média de consumo dos 

últimos doze meses pagos pela consumidora. Não há custas ou 

honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-83.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SILVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL NARDAO OAB - MT17560/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000005-83.2017.8.11.0080 REQUERENTE: DAVI SILVEIRA BORGES 

REQUERIDO: ROTA NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTAÇÃO 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 
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pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é PROCEDENTE. Inicialmente, 

é de se reconhecer que a relação jurídica material, deduzida na petição 

inicial, enquadra-se como RELAÇÃO DE CONSUMO, nos termos do § 2º, 

do artigo 3º, da Lei 8.078/90, sendo a responsabilidade do fornecedor de 

ordem objetiva, nos termos da Súmula 297 do STJ, e ADIn nº 2591, DJ 

16.06.06, inclusive com a inversão do ÔNUS DA PROVA. Sobre tal 

aspecto, é evidente a hipossuficiência da autora no campo probatório. 

Ademais, são verossímeis suas alegações. Oportunos os ensinamentos 

de Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, em O ônus da prova no Direito 

Processual Civil, Ed. RT, 1ª Ed., pág. 158 e segs: “A hipossuficiência, esta 

sim, pode ser considerada como causa de inversão do ônus da prova. 

Analisando a sua definição, a doutrina chegou a uma interessante 

conclusão: não se trata de conceito ligado ao poder econômico, mas 

atrela-se ao monopólio da informação. A esse respeito, Cruz e Tucci 

observa: 'Note-se que a clássica regra de distribuição do ônus da prova, 

no âmbito das relações de consumo, poderia tornar-se injusta pelas 

dificuldades da prova de culpa do fornecedor, em razão da disparidade de 

armas com que conta o consumidor para enfrentar a parte melhor 

informada. É evidente que o consumidor, em muitas hipóteses, não tem 

acesso às informações sobre as quais recairia todo o seu esforço para a 

prova dos fatos alegados. Ora, a informação, na conjuntura social 

moderna, é sinônimo de poder. Daí porque, por simples questão de lógica, 

é que o autor fica, em princípio, dispensado de provar, carreando-se tal 

ônus ao produtor, que é quem possui o monopólio dos dados atinentes ao 

processo de fabricação'. (...) Por isso, cabe ao consumidor demonstrar 

apenas que sofreu um prejuízo em decorrência de uma conduta imputável 

ao fornecedor. Com efeito, vislumbro serem verossímeis as alegações da 

parte autora. Na inicial, foi juntado os comprovantes de pagamento das 

três prestações do veículo bem como o instrumento de compra e venda do 

automóvel. O Código de Defesa do Consumidor , em seu art. 18 , afirma 

que em caso de se constatar vício de qualidade no produto adquirido, 

poderá o consumidor exigir que a quantia paga lhe seja devolvida. A parte 

ré não se desincumbiu de comprovar a integridade do veículo vendido. 

Portanto, não tendo o vício sido sanado no prazo de trinta dias, o autor 

poderia exigir a restituição imediata das quantias pagas, monetariamente 

atualizada, como assim o fez. Nesse cenário, entendo que é cabível e 

razoável a restituição da quantia paga pelo produto, devidamente 

atualizada, conforme expressamente optado pela parte Requerente, nos 

termos do § 1º, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, 

devendo ser restituído o produto ao Requerido, caso já não tenha feito, a 

fim de evitar enriquecimento ilícito. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida na 

obrigação de ressarcir à parte autora a quantia descrita no pleito 

inaugural, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde a data 

do evento danoso, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. 

Por consequência, deve a parte autora restituir o produto à parte ré, a fim 

de evitar enriquecimento ilícito. Fica resolvido o mérito da causa, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

baixas e anotações de estilo, independentemente de nova determinação. 

P.R.I. Querência, data inserida na movimentação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-63.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DAILTA RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (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):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010121-63.2016.8.11.0080 REQUERENTE: DAILTA RODRIGUES PORTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Relatório dispensado (Lei n. 9.099/95). Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é PROCEDENTE. Em relação à prestação de serviços 

pela concessionária de energia elétrica, típica relação de consumo, 

aplica-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor, com a inversão 

do ônus da prova. A concessionária de energia elétrica é responsável 

pela reparação, quando provado o liame entre a suspensão indevida no 

fornecimento da energia elétrica e os danos sofridos, seja por força do 

disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, seja em face do preceito contido no 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, quando se trata de 

ação de reparação de danos decorrente de suspensão no fornecimento 

de energia elétrica, a responsabilidade que rege a espécie é a objetiva, 

independendo da existência de culpa da concessionária, bastando ao 

lesado comprovar a existência do dano e o nexo de causalidade com o 

evento danoso. Na espécie, os prejuízos suportados pela autora e sua 

família agravaram-se em virtude de permanecerem vários dias (mais de 

uma semana) sem energia elétrica, e tendo buscado solucionar a questão 

pela via extrajudicial, para só então, depois, recorrer ao judiciário. 

Ademais, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, a 

qual é serviço essencial, por si só é situação passível de gerar dano moral 

- dano moral in re ipsa. O dano moral in re ipsa é presumido, e dispensa a 

demonstração da extensão do dano. A fixação do quantum indenizatório a 

título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, a considerar o grau de culpa do ofensor, extensão dos 
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danos e capacidade econômica das partes. Desta forma, considerando a 

repercussão do ato na vida da parte autora – constrangimentos 

decorrentes da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica 

na residência da Requerente - e os critérios acima apontados, entendo 

que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é adequado, especialmente 

porque a situação envolve prestação de serviço básico (fornecimento de 

energia elétrica), ocasionando inúmeros danos diários ao consumidor e 

sensação de impotência frente aos desmandos ilegais da empresa. Diante 

do exposto, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para 

CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) 

a título de danos morais, com juros legais de mora no quantum de 1% ao 

mês e correção monetária, de acordo com o INPC, ambos desde a data de 

hoje. Não há custas ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). P.R.I. 

Querência, data inserida na movimentação.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35987 Nr: 2567-90.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para impulsionar o feito no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36047 Nr: 2611-12.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILIA DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para impulsionar o feito no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34602 Nr: 1203-67.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Autos: 1203-67.2014.811.0052 – Código: 34602

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 46/50 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 22), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária, previstas no art. 397, do mesmo codex.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09 de maio 

de 2018, às 13h00min, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38008 Nr: 1148-82.2015.811.0052

 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: Marli Lourenço da Silva, NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Autos: 1148-82.2015.811.0052 – Código: 38008

DESPACHO

Vistos em correição.

Reitere-se a intimação do advogado da parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresenter razões finais.

Transcorrido o prazo in albis, intime-se pessoalmente JOSÉ DE SOUZA 

MAIA para que constitua novo advogado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35946 Nr: 367-60.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 367-60.2015.811.0052 – Código: 35946

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, bem como o perito para que se manifestem 

quanto à realização da perícia, devendo este, caso já tenha ocorrido, 

apresentar o respectivo laudo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 2371-02.2017.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2371-02.2017.811.0052 – Código: 46894

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Visando dar integral cumprimento à sentença de ref. 11, determino:

1- Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

no cartório desta vara, cópia autenticada de sua Certidão de Casamento 

Original, a fim de viabilizar a expedição de mandado de restauração.

2- Apresentada a cópia autenticada da certidão de casamento, 

expeçam-se os mandados de restauração e de averbação, este nos 

termos da sentença dos autos de código 38751, devendo o cartório de 

Santo Afonso enviar a esta Comarca uma via da certidão de casamento 

com averbação do divórcio.

3- Após, traslade-se cópia da certidão de casamento com averbação do 

divórcio, bem como da sentença, para os autos de código 38751.

4- Cumpridos todos os itens acima, intime-se o requerente para retirar 

junto à secretaria da vara sua via da certidão de casamento com 

averbação do divórcio.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38011 Nr: 1151-37.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otílio Bento Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus de Assis Bento Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1151-37.2015.811.0052 – Código: 38011

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Reitere-se a intimação do advogado nomeado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que for de direito, conforme determinado à ref. 

29.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47246 Nr: 2574-61.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silvestre da Silva, Leandro da Silva 

Salazar, Wanderson Miranda da Costa, Michel Cáceres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:21711, 

Paulo Castro da Silva - OAB:OAB/MT 18.158

 Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, etc.

 1. Designo audiência para o dia 12 de abril de 2018, às 15h30min para o 

interrogatório dos réus. Saem os presentes intimados.

2. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47710 Nr: 2822-27.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo de Campos, Paulo Rômulo Pereira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565 MT, Andre da Conceição Paiva - OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo nº. 2822-27.2017.811.0052 – Código: 47710

Vistos em correição.

Primeiramente, defiro “in totum” o pleito Ministerial de refs. 99 e 113, pelo 

que DETERMINO:

1) OFICIE-SE à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, com o fito de 

providenciar a destinação adequada aos bens cujo perdimento foi 

declarado em sentença (ref. 91).

2) EXTRAIA-SE cópia do ofício juntado às fls. 408/409, o encaminhando à 

Delegacia de Polícia desta urbe.

 3) EXPEÇA-SE guia de execução de pena definitiva em desfavor de 

PAULO RÔMULO PEREIRA VIERIRA, confome determinado em sentença.

 Ademais, em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE 

APELAÇÃO, interposto pela defesa (Ref. 100), em seus efeitos legais (art. 

597 do CPP), uma vez que tempestivo, consoante certidão de Ref. 101.

Dê-se VISTA ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente 

as devidas razões ao recurso interposto, conforme literalidade do art. 600 

do CPP.

Após, sem novas conclusões, em conformidade com os atos processuais, 

dê-se VISTA ao Ministério Público, para que, em igual prazo, apresente as 

contrarrazões recursais.

Por fim, de tudo cumprido, providencie a REMESSA dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento 

dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32265 Nr: 724-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurado em desfavor de 

PAULO RICARDO DA SILVA, condenado nas sanções do art. 217-A c/c 

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses do reeducando, inclusive ao longo da 

instrução probatória, porém, no dia 01.09.2017, houve SUSPENSÃO do 

expediente da Defensoria Pública militante nesta Comarca, em razão da 

Portaria de nº 779/2017DPG.

É o relato do necessário.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o reeducando deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Isso posto, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com urgência para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do reeducando.

No mais, cumpra-se “in totum” os termos da decisão exarada à Ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37694 Nr: 1011-03.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS, NCRS, NRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOMEIO como defensor dativo o advogado AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS OAB/MT 21.378, arbitrando-lhe honorários advocatícios por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, no importe de 01 (hum) URH, ou seja, R$ 880,05 (oitocentos e 

oitenta reais e cinco centavos) para atuar até o final do feito, no qual 

deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, inclusive com a devolução 

de prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9611 Nr: 444-16.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mendes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): City Lar - Dismobrás Imp. Exp. Distr. Móveis e 

Eletrodomésticos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT, Inessa de Oliveira Trevisan Sophia - OAB:6483

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 437,22 e a Taxa Judiciaria no valor de 

R$ 437,22, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação às 

margens da Distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12947 Nr: 788-26.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Milton Galdino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30235 Nr: 68-88.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmeraldo Almeida de Oliveira, Charles de Paula 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 436,87 e a Taxa Judiciaria no valor de 

R$ 436,87, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação às 

margens da Distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32278 Nr: 737-10.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Américo Leonidio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica designada a data de 4 de maio de 2018, a partir das 9h, 

para realização da Pericia médica nestes autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-32.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA SANCHES GEROLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUÉ PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/05/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000208-32.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 11.107,81; 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: 1000210-02.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/05/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000210-02.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 21.445,98; 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: 1000207-47.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA SANCHES GEROLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DIAS MONTEIRO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/07/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000207-47.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 11.258,74; 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: 1000211-84.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/05/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000211-84.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 21.155,10; 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: 1000212-69.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/05/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000212-69.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.169,80; 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: 8010029-72.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Numero do Processo: 

8010029-72.2016.8.11.0052 REQUERENTE: VALDIR ELIZIARIO 

REQUERIDO: CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME Vistos 

em correição. DEFIRO o pedido de evento nº 10843064, considerando 

deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor indicado de R$ 5.867,81 

(cinco mil e oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) e 

em observância aos CNPJ n. 02.507.099/0001-48; JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente 

o exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-54.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/05/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000213-54.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.102,00; 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: 1000003-66.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OZANI DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 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: 03/05/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000003-66.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.420,40; 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: 1000214-39.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/05/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000214-39.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 20.265,00; 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: 1000215-24.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/05/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000215-24.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 21.494,00; 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: 1000216-09.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/05/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000216-09.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 21.111,86; 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: 1000217-91.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/05/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000217-91.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.180,40; 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: 1000218-76.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 , 9 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/05/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000218-76.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.262,86; 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 
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portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23431 Nr: 666-10.2009.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A, José Antonio Gonçalves 

Davis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Gonçalves Davis, Banco 

Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651, Eniva Gloria da Silva Martins - OAB:OAB/MT 

10.100, Nelson Pascholato - OAB:108.911-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Lima do Nascimento - 

OAB:MT. 4.651

 Certifico que o recurso de fls. 144/161, foi apresentado no prazo legal. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

fnalidade de intimar requerente para querendo, apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 54850 Nr: 2842-20.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam de Almeida e Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 65901 Nr: 826-88.2016.811.0032

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VILELA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:17 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para apresentar impugnação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 50844 Nr: 768-27.2012.811.0032

 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 e Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Kange

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Severino Filho - 

OAB:16269/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de initmar a parte autora para 

manifestar nos autos no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR JAMIL TRINDADE (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)

 

Certifico que foi cancelada a audiência agendada na data de 07/02/2018, 

devido a queda de energia elétrica. Assim Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes requerente/requerida, para tomar ciência da 

data e horário da audiência de conciliação que será realizada em 03 de 

abril de 2018, ás 15:00horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR JAMIL TRINDADE (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)

 

Certifico que foi cancelada a audiência agendada na data de 07/02/2018, 

devido a queda de energia elétrica. Assim Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes requerente/requerida, para tomar ciência da 

data e horário da audiência de conciliação que será realizada em 03 de 

abril de 2018, ás 15:00horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-57.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que foi cancelada a audiência agendada na data de 07/02/2018, 

devido a queda de energia elétrica. Assim Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes requerente/requerida, para tomar ciência da 

data e horário da audiência de conciliação que será realizada em 03 de 

abril de 2018, ás 15:30horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-57.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que foi cancelada a audiência agendada na data de 07/02/2018, 

devido a queda de energia elétrica. Assim Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes requerente/requerida, para tomar ciência da 

data e horário da audiência de conciliação que será realizada em 03 de 

abril de 2018, ás 15:30horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-62.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO (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)

 

Certifico que foi cancelada a audiência agendada na data de 07/02/2018, 

devido a queda de energia elétrica. Assim Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes requerente/requerida, para tomar ciência da 

data e horário da audiência de conciliação que será realizada em 03 de 

abril de 2018, ás 16:00horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-62.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO (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)

 

Certifico que foi cancelada a audiência agendada na data de 07/02/2018, 

devido a queda de energia elétrica. Assim Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes requerente/requerida, para tomar ciência da 

data e horário da audiência de conciliação que será realizada em 03 de 

abril de 2018, ás 16:00horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CORREIA DE MORAES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 27 de JUNHO de 2018, às 

16:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CORREIA DE MORAES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 27 de JUNHO de 2018, às 

16:30Hras, para realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-30.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 27 de JUNHO de 2018, às 

17:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL FRANCISCA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 27 de JUNHO de 2018, às 

17:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77452 Nr: 1295-71.2016.811.0053

 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: VADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:9709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984

 Certifico que o movimento "Impulsionamento por Certidão - Atos 

Ordinatórios", de 28/11/2016, foi disponibilizado no DJE nº 9908, de 

30/11/2016 e publicado no dia 01/12/2016, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: JÚLIO CÉSAR MOREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:9709, representando o polo ativo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77452 Nr: 1295-71.2016.811.0053

 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: VADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:9709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984

 Vistos em correição.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença exarada.

Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83185 Nr: 1839-25.2017.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 
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Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVAN LOPES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO DELIBERATIVO COMUNITÁRIO 

ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE ARRUDA MULLER (CDE) E 

DIRETORIA DA ESCOLA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de mandado de segurança impetrado por Ivan Lopes de 

Abreu, ao argumento de cobrança de encargos contratuais indevidos.

Extrai-se da prefacial que a impetrante trabalha como vigilante em escola 

local; contudo, por ato arbitrário foi afastado de suas funções.

Com lastro nestas premissas, postula a impetrante pela concessão de 

liminar para suspensão do ato.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 7º da Lei n.º 12016/09, para a 

concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois requisitos 

basilares: (i) relevante fundamento; e, (ii) receio de dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

A presente inicial de mandado de segurança comporta 29 folhas. Ora, se 

o impetrante não consegue explicitar seu direito líquido e certo neste 

arrazoado, por certo a liminar deve ser indeferida.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por Ivan Lopes de Abreu.

NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora à apresentação das devidas 

informações no prazo de 10 (dez) dias.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83813 Nr: 2139-84.2017.811.0053

 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: CARLOS YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE SHINAE MATSUURA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50716 Nr: 570-66.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI PAULO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 AUTOS Nº 570-66.2012.811.0039

CÓDIGO 50716

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 180/188, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9899 Nr: 760-63.2009.811.0094

 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): Marco Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO ANTONIO DOS SANTOS, Cpf: 

93010982968, Rg: 6.750.291-4, Filiação: Lazaro Casemiro dos Santos e 

Terezinha Oliveira dos Santos, data de nascimento: 16/04/1974, 

brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/08/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS - IBAMA em face de MARCO ANTONIO DOS SANTOS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1686389/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 20.980,43

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3092 Nr: 562-65.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.Sena -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J.A.SENA -ME, CNPJ: 73752057000110. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: I- INTIME-SE A PARTE EXECUTADA PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial, 

intime-se o apelado via Edital. Ultrapassado o prazo com ou sem resposta, 

remeta-se os autos ao Tribunal competente.

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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 08 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20646 Nr: 10-22.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR MARTINS, 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: 03/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de ADEMIR MARTINS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1543/2008, 1669/2009, 

2291/2010, 1214/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 390,99

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21226 Nr: 592-22.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião José Paiva da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO JOSÉ PAIVA DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de SEBASTIÃO JOSÉ PAIVA DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1161/2008, 1000/2009, 1204/2010, 828/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 458,89

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20520 Nr: 806-47.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA MARIA DE ARAUJO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de ANA MARIA DE ARAUJO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2253/2009, 

3649/2010, 1343/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 180,23

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10515 Nr: 141-02.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. S. Mendes - Me, Benedita Aparecida dos 

Santos Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): B. A. S. MENDES - ME, CNPJ: 

01316521000115 e atualmente em local incerto e não sabido BENEDITA 

APARECIDA DOS SANTOS MENDES, Cpf: 78809819187, Rg: 10.477.237, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: “Ex positis”, ante a inércia do exequente JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/15.Deixo de condenar em custas, tendo em vista ser o Estado parte 

na presente Execução. PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 01 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7446 Nr: 376-08.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime de Castro Alves - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIME DE CASTRO ALVES - ME, CNPJ: 

86764891000178. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: I- INTIME-SE A PARTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial, 

intime-se o apelado via Edital. Ultrapassado o prazo com ou sem resposta, 

remeta-se os autos ao Tribunal competente.

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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 08 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25099 Nr: 314-16.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias dos Santos Pereira - Me, Elias dos Santos 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS DOS SANTOS PEREIRA - ME, CNPJ: 

05805799000107 e atualmente em local incerto e não sabido ELIAS DOS 

SANTOS PEREIRA, Filiação: Maria José dos Santos e Sebastião Alves 

Pereira, data de nascimento: 13/03/1957, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ELIAS DOS SANTOS PEREIRA 

- ME e ELIAS DOS SANTOS PEREIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11169/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 174.364,70

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21764 Nr: 1129-18.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welenton Dall'Agnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELENTON DALL'AGNOL, Cpf: 

04595908121, Rg: 2397771-0, Filiação: Nair Dall'agnol e Claudir José 

Dall'agnol, data de nascimento: 21/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Guarantã do Norte-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.Inicialmente, estando o autor dos fatos em local 

incerto e não sabido, bem como, não cabendo citação editalícia no Juizado 

Especial, determino a remessa do presente feito à justiça comum, nos 

termos do art. 66, parágrafo único, da Lei n.º 9099/95.Proceda-se às 

mudanças na capa processual, bem como no sistema APOLO. Feito isto, 

faça concluso para fins de análise de recebimento de denuncia. 

Entrementes, proceda-se à busca via BacenJud do endereço do 

acusado.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Resumo da Inicial: Oferecimento de denúncia feita pelo Ministério Público, 

como incurso no Art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Tabaporã, 02 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10769 Nr: 395-72.2010.811.0094

 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): Orlando Barbosa do Prado, Orlando Barbosa 

do Prado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORLANDO BARBOSA DO PRADO, Cpf: 

62696050163, Rg: 1430859-2, Filiação: Acácio Barbosa do Prado e Helena 

Barbosa do Prado, data de nascimento: 25/02/1974, brasileiro(a), natural 

de Icareima-PR, casado(a), gerente, Telefone 93-3541-2158 e atualmente 

em local incerto e não sabido ORLANDO BARBOSA DO PRADO - ME, 

CNPJ: 04424942000158. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE OS EXECUTADOS VIA EDITAL, PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial, 

intime-se o apelado via Edital. Ultrapassado o prazo com ou sem resposta, 

remeta-se os autos ao Tribunal competente.

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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 08 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24877 Nr: 184-26.2016.811.0094

 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: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCINÉIA CLEMENTE DOS SANTOS, Cpf: 

03135354180, Rg: 2385081-7, Filiação: Amancio Clemente dos Santos e 

Valdete Germano dos Santos, data de nascimento: 31/08/1979, 

brasileiro(a), natural de Diamante do Norte-PR, casado(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 

226, § 6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, devendo a requerente voltar a usar o nome de 

solteira LUCINEIA CLEMENTE.A guarda dos menores ISMAEL CLEMENTE 

DOS SANTOS e WELITON JOSE CLEMENTE DOS SANTOS será na 

modalidade compartilhada.Quanto aos bens, o único bem adquirido pelo 

casal, qual seja: um imóvel residencial, situado na rua C, Quadra 08, Lote 

14, Distrito de Americana do Norte, no valor estimado de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), ficará em sua integralidade para o cônjuge varão (José 

Carlos dos Santos) que, ficará responsável pelo pagamento da dívida que 

recai sob o imóvel, no valor de R$ 11.703,75 (onze mil, setecentos e três 

reais e setenta e cinco centavos) junto à empresa JN Empreendimentos 

Imobiliários LTDA. Como pagamento da parte que cabe a requerida o 

requerente repassará a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

oito parcelas mensais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o dia 

10 (dez) de cada mês, iniciando em 10/09/2016. Logo, partilhado o referido 

bem. Os alimentos, o Sr. José Carlos dos Santos pagará a quantia 

equivalente a 34,09% do salário mínimo vigente à título de pensão 

alimentícia ao filho Ismael Clemente dos Santos, bem como 50% dos 

gastos com despesas extraordinárias, até o dia 10 (dez) de cada mês. Em 

relação ao menor Weliton José Clemente dos Santos, o genitor dispensa o 

pagamento por parte da genitora. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

Processo com Resolução do Mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 

III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. IV – PROVIDÊNCIAS FINAISSem 

custas face os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Transitada em 

julgado esta sentença, o quer deverá ser certificado, expeça-se o 

mandado para a averbação do divórcio no Registro Civil das Pessoas 

Naturais de fl. 12.Por fim, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

arquivem-se estes autos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 06 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2486 Nr: 476-94.2005.811.0094

 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): Madeireira Comata Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2.056MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA COMATA LTDA, CNPJ: 

02279184000104, Inscrição Estadual: 13.178.856-6. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/02/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS - IBAMA em face de MADEIREIRA COMATA LTDA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA Nº 

510000000898, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

510000000898/2000.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/11/2000

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.593,25

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21804 Nr: 1166-45.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurimar Andrade de Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Praxedes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUAREZ PRAXEDES DE FREITAS, Cpf: 

54314119187, Rg: 000.717.115, Filiação: José Pedro de Freitas e Marina 

Maria da Conceição, data de nascimento: 01/04/1971, brasileiro(a), natural 

de Sete Quedas-MS, convivente, representante comercial. 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: “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente demanda proposta por Jurimar Andrade de 

Sampaio em face de Juarez Praxedes de Freitas, para fins CONDENAR o 

requerido ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente a partir da emissão do título (01/03/2012), com 

juros de 1% a.m. a partir contados a partir da primeira apresentação do 

título, consoante dispõe o art. 52, incisos I, II e IV, da Lei n.º 7.357/85, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito.4.Providências FinaisAssim exposto, CONDENO a parte ré ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

ARBITRADOS estes em 10% sobre o valor da presente condenação (art. 

85, §2º, do CPC/15).Expeça-se competente certidão de URHs em favor do 

D. Causídico nomeado para representar os interesses da parte autora, 

atentando-se ao limite de 08 URHs fixados em decisão de fls. 12, que 

corresponde a R$ 6.677,76 (seis mil seiscentos e setenta e sete reais e 

setenta e seis centavos).Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica 

desde já autorizada a liberação da caução de fls. 18 em favor da parte 

requerente, mediante expedição de alvará, e posteriorarquivamento dos 

presentes autos com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 01 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24886 Nr: 191-18.2016.811.0094

 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: Telvina Pinheiro Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO CARLOS ANDRADE, Cpf: 

48855170104, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido ANDREIA ANDRADE, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 
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não sabido ROSANE ANDRADE, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido SANDRA MARA ANDRADE, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido FERNANDO PINHEIRO ANDRADE, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido KELI ANDRADE, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: A requerente é portatdora de doença grave- Câncer 

CID-10 C 53.9, por isso Requerer Benefício de Prestação Continuada- BPC, 

com pedido de antecipação de tutela

Despacho/Decisão: Vistos.I - Em atenção ao postulado de fls. 66/67, 

INTIME-SE o D. Causídico da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, JUNTE aos autos, certidão de casamento ou cópia da 

escritura pública declaratória de reconhecimento de união estável, eis que, 

não consta dos autos referidos documentos;II – Considerando que os 

herdeiros indicados na petição de fls. 66/67, se encontram em lugar 

incerto e não sabido, defiro sua citação, via edital, nos termos do art. 256 

do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar eventual interesse 

na causa.III- Decorrido o prazo retornem-se os autos 

novamenteconclusos. Às providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Finalidade: CITE-SE as pessoas acima qualificadas, para manifestar-se de 

eventual interesse na causa.

Tabaporã, 06 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30658 Nr: 348-20.2018.811.0094

 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: Fabrizio Julie Damo, José Esperidião da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Correia de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Melgar Nascimento - 

OAB:MT/17.735

 Posto isso, ressaltando que para se insurgir contra decisão judicial só há 

uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das 

ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais), tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores, INDEFIRO 

o pedido reconsideração de fls. 143/144, mantendo a decisão 

interlocutória de fls. 138/142, tal como foi lançada.Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26105 Nr: 1005-30.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de abril de 2018, 

às 14:30min.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta Comarca para comparecerem 

à audiência acima designada. Caso necessário, cumpra-se o artigo 221, §

§2º e 3º do CPP.

 Intime-se o acusado, pessoalmente, para informação da data da audiência 

marcada.

 Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de vítima(s), testemunha(s) e 

acusado(s), que por ventura, resida(m) em comarca diversa.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21374 Nr: 744-70.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Destarte, trazendo os ensinamentos ao caso concreto, tem-se que a 

pena concreta aplicada foi de 3 (três) meses, levando-se o prazo 

prescricional para 3 (três) anos, nos moldes do Artigo 109, VI, do CP. 

Considerando que o recebimento da denuncia se deu em 27/08/2013 

(fls.27), e a publicação da sentença condenatória se deu 07/12/2017 (art. 

389 CPP), ou seja, transcorrido o prazo superior aos 3 (três) anos, tem-se 

que houve a ocorrência da prescrição punitiva estatal, na sua forma 

retroativa, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade em favor 

do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Isto posto, 

considerando que em relação ao delito pelo qual o réu foi condenado 

ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua 

forma retroativa, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109 e 

110, §1º do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 

107, IV, do citado diploma legal, DECLARO, com permissivo no art. 61 do 

CPP, POR SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do réu WALDEIR 

CARDOSO NUNES, pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, em sua forma retroativa, a fim de que esta produza seus jurídicos 

e legais efeitos.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente 

sentença, informando-lhe o número do presente feito, bem como o número 

do inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 

1453 da CNGC).Cumpra-se o Art. 1.387 da CNGC que aduz: “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”.Ciência ao Ministério Público.Transitada esta em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25150 Nr: 343-66.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de abril de 2018, 

às 13:30min.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta Comarca para comparecerem 

à audiência acima designada. Caso necessário, cumpra-se o artigo 221, §

§2º e 3º do CPP.

 Intime-se o acusado, pessoalmente, para informação da data da audiência 

marcada.

 Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de vítima(s), testemunha(s) e 

acusado(s), que por ventura, resida(m) em comarca diversa.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25389 Nr: 496-02.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu WALDEIR CARDOSO NUNES nas sanções do art. 129, § 9º do Código 

Penal.Passo a dosar a pena.(...) .4.2 PENA FINALAssim, sendo na 

espécie, cabe ao réu WALDEIR CARDOSO NUNES a pena final de 03(três) 

meses de detenção.4.3 Regime de CumprimentoCom base no art. 33, § 2º, 

“c”, e atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do 

Código Penal, considerando que a ré não é reincidente, estabeleço o 

REGIME ABERTO, desde o início, para a execução da pena privativa de 

liberdade, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) as gerais 

mencionadas nos incisos I a IV do art. 115 da LEP, certo de que o 

comparecimento a juízo deverá ser bimestral;4.4 Substituição por 

Restritivas de DireitosEm que pese o tipo penal em estudo trazer como 

elementar a violência ou grave ameaça, observo que, no presente caso, 

não sendo condutas de extrema gravidade e não tendo gerado maiores 

consequências, considerando-se também a pequena pena aplicada e a 

primariedade da ré, é socialmente recomendável a substituição da pena 

privativa aplicada por pena restritiva de direitos. Deve ser lembrado que, a 

despeito do contido no art. 44, inciso I, do Código Penal, a jurisprudência 

tem entendido que a violência intrínseca ao tipo penal não afasta, por si 

só, a possibilidade de substituição por pena alternativa(...) ANTES de 

comunicar o Tribunal Regional Eleitoral e o Instituto de Identificação; e 

expedir Guia de Execução Penal, façam os autos conclusos para a 

apreciação do preconizado pelo artigo 110 do Código Penal (PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA).De acordo com a Tabela XIX da OAB/MT, fixo em 09 (nove) 

URHs os honorários da D. Causídico Geraldino Viana da Silva. EXPEÇA-SE 

a competente certidão.Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas 

e despesas processuais, vez que foi assistido por advogado 

nomeado.Cumpra-se, no que mais for pertinente, o Código de Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26397 Nr: 1197-60.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de abril de 2018, 

às 9:30min.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta Comarca para comparecerem 

à audiência acima designada. Caso necessário, cumpra-se o artigo 221, §

§2º e 3º do CPP.

 Intime-se o acusado, pessoalmente, para informação da data da audiência 

marcada.

 Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de vítima(s), testemunha(s) e 

acusado(s), que por ventura, resida(m) em comarca diversa.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10186 Nr: 1049-93.2009.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gabriel Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:OAB/MT 4628-A

 3. DISPOSITIVO Isto posto, considerando que em relação aos delitos 

previstos no art. 54, caput, e no art. 60, ambos da Lei Federal n.º 9.605/98 

ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, 

subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109 do Código Penal 

pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma 

legal, DECLARO, com permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a 

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do denunciado LUIZ GABRIEL LEITE DA 

SILVA pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim 

de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe 

o número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

dera origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC). 

Sentença absolutória, basta a intimação do advogado, nos termos da 

CNGC. Após trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os 

autos com as comunicações e anotações necessárias. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7132 Nr: 63-47.2006.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Escobar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, Levy Dias Marques - OAB:5828

 Destarte, trazendo os ensinamentos ao caso concreto, tem-se que a 

pena concreta aplicada foi de 1 (um) ano, levando-se o prazo 

prescricional para 4 (quatro) anos, nos moldes do Artigo 109, V, do CP. 

Considerando que o recebimento da denuncia se deu em 03/03/2006 (fls. 

43), com a publicação da sentença condenatória se dando em 24/11/2017 

(art. 389 CPP), ou seja, transcorrido o prazo superior aos 4 (quatro) anos, 

tem-se que houve a ocorrência da prescrição punitiva estatal, na sua 

forma retroativa, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade em 

favor do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. “Ex 

positis”, considerando que em relação ao delito pelo qual o réu foi 

condenado ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, na sua forma retroativa, subsumindo-se tais ocorrências ao 

disposto no art. 109 e 110, §1º do Código Penal pátrio, e com fundamento 

no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO, com 

permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do réu CLÁUDIO ESCOBAR, pelo advento da Prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa, a fim de que esta 

produza seus jurídicos e legais efeitos.Comunique-se ao Instituto de 

Identificação da presente sentença, informando-lhe o número do presente 

feito, bem como o número do inquérito policial, que dera origem a presente 

Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o Art. 1.387 da CNGC 

que aduz: “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”.Ciência ao 

Ministério Público. Transitada esta em julgado, encaminhem os presentes 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20386 Nr: 681-79.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Hoffman da Silva, Valmor Hoffman da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 
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SANTOS - OAB:MT/21.081

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para 

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, os denunciados ILSON HOFFMAN DA SILVA e VALMOR HOFFMAN 

DA SILVA, ambos como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, 

II (tentativa), todos do Código Penal, a fim de que sejam oportunamente 

submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em 

decorrência da acusação. Façam-se as intimações necessárias, 

observando-se as formalidades legais, devendo os pronunciados ser 

intimados pessoalmente, nos termos do art. 420, inciso I, do Código de 

Processo Penal.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de 

pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos 

objetos eventualmente apreendidos ao Excelentíssimo Juiz Presidente do 

Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do referido 

Diploma Legal.Considerando que a defesa dos denunciados foi prestada 

por advogado dativo, o qual participou de apenas uma das audiências 

ocorridas neste juízo (fls. 114/115) e, posteriormente apresentou 

memoriais finais, fixo como honorários do D. Causídico Magaiver Baesso o 

montante proporcional de 07 (sete) URHs. Expeça-se a competente 

certidão.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25683 Nr: 709-08.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por MARIA 

JOSÉ BARBOSA BARROS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, 

§2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade deferida nos autos, resta 

suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, 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, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE 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.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27393 Nr: 612-71.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnestina Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 à ARNESTINA LUIZA DA SILVA, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo, e data de início de pagamento na data desta sentença, via 

de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.Providências 

FinaisOs 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 correição 

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.Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, 

assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO 

a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27544 Nr: 695-87.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaria Duarte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por ROSARIA 

DUARTE DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, 

§2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade deferida nos autos, resta 

suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, 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, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE 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.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 004/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR REALIZADO PELA DIRETORIA DO 

FORO DA COMARCA DE TAPURAH

* O Edital n° 004/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45424 Nr: 1356-29.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMIDO FRITOLDO RADETZKI ME, ARMIDO 

FRITOLDO RADETZKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Processo n°: 1356-29.2014.811.0108 (Código 45424)

Requerente: Renato Chagas Correa da Silva

Requeridos: Armindo Fritoldo Radetzki ME e Outros

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a parte requerida 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 os devedores não efetuem o pagamento do débito, 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, poderão os executados apresentarem 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 com urgência, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:

 Considerando que a viúva do Requerente constituiu procurador nos 

autos, impulsiono os autos para promover a intimação do Douto 

procurador JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO, OAB/MT 22106/0, 

quanto ao conteúdo da r. decisão: "VISTOS. Consoante certidão de óbito 

acostada às fls. 115, o credor faleceu em 08/08/2016. Assim, é imperioso 

ressaltar que o artigo 112 da Lei nº 8.213/91 dispõe que "O valor não 

recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes 

habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na 

forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento". 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; ou b) 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 Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60268 Nr: 2519-39.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Livinalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 64.500,39 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais e trinta 

e nove centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o prazo 

de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60374 Nr: 2597-33.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SARMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 32.516,77 (trinta e dois mil quinhentos e dezesseis reais e 

setenta e sete centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 
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ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61508 Nr: 148-68.2018.811.0108

 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: ADRIANE LUCI BOUFLER DEWES, VBM, LURDETE 

GIACOMIN MARSARO, TBM, LBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDECIR MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 148-68.2018.811.0108 (Código 61508)

Inventariante: Adriane Luci Boufler Dewes e outros

Inventariado: Espólio de Valdecir Marsaro

INVENTÁRIO

VISTOS.

Tratando-se de interesse de menor, nos termos do artigo 178, II, do Código 

de Processo Civil/2015, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 2859-80.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUDI GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2859-80.2017.811.0108 (Código nº: 60761)

EXEQUENTE: Neudi Galli

EXECUTADO: Estado de Mato Grosso

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

VISTOS.

Intime-se a exequente para emendar a petição inicial, juntando aos autos 

certidão de honorários expedida pela Escrivania do Juízo, no prazo de 15 

dias.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60848 Nr: 2895-25.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 43.082,84 (quarente e três mil e oitenta e dois reais e 

oitenta e quatro centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60936 Nr: 2933-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ANDRE 

HENRIQUE GALVAN, GIOVANA PICCINI GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:PR/5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 99.741,63 (noventa e nove mil setecentos e quarenta e um 

reais e sessenta e três centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58910 Nr: 1670-67.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Roas - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 270.561,70 (duzentos e setenta mil quinhentos e sessenta 

e um reais e setenta centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 

03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 
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civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60235 Nr: 2494-26.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M L DE S GASPARIN ME, MARILZA LOPES DE 

SOUZA GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2494-26.2017.811.0108 (Código nº: 60235)REQUERENTE: 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicred Ouro Verde/MTREQUERIDO: M L de S Gasparin ME e 

outroAÇÃO MONITÓRIAVISTOS.[...]Não existindo força executiva no 

contrato de abertura de crédito direto ao consumidor e, doutro lado, 

inexistindo prova robusta do montante devido, mostra-se perfeitamente 

adequada a utilização da monitória, nos moldes do art. 700, do NCPC, 

razão porque recebo a petição inicial, posto que preenchidos os requisitos 

legais (art. 319, CPC).Saliento, outrossim, que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito.Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, 

NCPC.Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, §2º).Cumpra-se promovendo as intimações necessárias.Às 

providências.Tapurah/MT, 9 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61105 Nr: 3039-96.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. ANDRÉ & CIA LTDA., APARECIDO 

ARRUDA ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3039-96.2017.811.0108 (Código nº: 61105)REQUERENTE: 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicred Ouro Verde/MTREQUERIDO: A. A. André & Cia Ltda. e 

outroAÇÃO MONITÓRIAVISTOS.[...]Não existindo força executiva no 

contrato de abertura de crédito direto ao consumidor e, doutro lado, 

inexistindo prova robusta do montante devido, mostra-se perfeitamente 

adequada a utilização da monitória, nos moldes do art. 700, do NCPC, 

razão porque recebo a petição inicial, posto que preenchidos os requisitos 

legais (art. 319, CPC).Saliento, outrossim, que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito.Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, 

NCPC.Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, §2º).Cumpra-se promovendo as intimações necessárias.Às 

providências.Tapurah/MT, 9 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60983 Nr: 2959-35.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Goulart Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO PRESCRITA a pretensão do Autor, julgando, 

por consequência, extinto o presente processo, com exame do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno o Autor 

a o  p a g a m e n t o  d e  c u s t a s 

processuais.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Tapurah/MT, 9 de março 

de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60850 Nr: 2896-10.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 12.336,48 (doze mil trezentos e trinta e três reais e 

quarenta e oito centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 
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mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 08 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57081 Nr: 663-40.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDSP, EEDSP, Gilmar Penha, JCEDSP, ELTON 

JHONATAN ELOI DE SOUZA PENHA, ELOANA ELOI DE SOUZA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Valentino da Penha Vilela, ANDRE 

MORAIS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584, ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 23001/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 663-40.2017.811.0108 (Código nº: 57081)

REQUERENTE: Eloana Eloi de Souza Penha e outros

REQUERIDO: Luciana Valentino da Penha Vilela e outros

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Acolho a emenda à inicial formalizada às fls. 99. Promovam-se as 

retificações necessárias para inclusão de Elisangela Eloi de Souza Penha 

no polo passivo da lide.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 18 de abril de 

2018, às 15h50min.

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61260 Nr: 3146-43.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Meira, Jaurez Lemes de Souza, Wilker Maciel 

da Silva Folha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Vida Nova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3146-43.2017.811.0108 (Código nº: 61260)

REQUERENTE: Pedro de Meira e outros

REQUERIDO: Construtora Vida Nova

 AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 18 de abril de 

2018, às 15h10min.

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC).

Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61074 Nr: 3013-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH 

LTDA, Paulo Gilberto Diel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 142.766,11 (cento e quarenta e dois mil setecentos e 

sessenta e seis reais e onze centavos), ou nomear bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de 

processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 
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prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 08 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60189 Nr: 2451-89.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ARGEL RAMOS, RICARDO LIVINALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 350.594.89 (trezentos e cinquenta mil quinhentos e noventa 

e quatro reais e oitenta e nove centavos), ou nomear bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de 

processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60267 Nr: 2518-54.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Livinalli, IEDO KISSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 112.357,19 (cento e onze mil trezentos e cinquenta e sete 

reais e dezenove centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61079 Nr: 3015-68.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONECT LAN HOUSE, Estela Callai dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 30.020,88 (trinta mil e vinte reais e oitenta e oito centavos), 

ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o prazo de três dias 

sem que tenham o executado efetuado o pagamento do débito, deverá o 

oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à 

PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a 

dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o 

estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, através de seu 

advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, 

CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 08 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61356 Nr: 32-62.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Tibirissá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE CARLOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 32-62.2018.811.0108 (Código nº: 61356)

REQUERENTE: Auto Posto Tibirissá

REQUERIDO: Liliane Carlot

 AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 18 de abril de 

2018, às 14h50min.
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Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59611 Nr: 2117-55.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MENDES DOS SANTOS, JAILTON DOS SANTOS 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2117-55.2017.811.0108 (Código nº: 59611)

REQUERENTE: Bruno Mendes dos Santos e outro

REQUERIDO: Telemar Norte Leste S/A

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Acolho a emenda à inicial formalizada às fls. 34. Promovam-se as 

anotações necessárias.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 18 de abril de 

2018, às 14h10min.

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC).

Defiro autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60510 Nr: 2712-54.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2712-54.2017.811.0108 (Código nº: 60510)REQUERENTE: 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicred Ouro Verde/MTREQUERIDO: Alecssandro BauAÇÃO 

MONITÓRIAVISTOS.[...]Não existindo força executiva no contrato de 

abertura de crédito direto ao consumidor e, doutro lado, inexistindo prova 

robusta do montante devido, mostra-se perfeitamente adequada a 

utilização da monitória, nos moldes do art. 700, do NCPC, razão porque 

recebo a petição inicial, posto que preenchidos os requisitos legais (art. 

319, CPC).Saliento, outrossim, que a nova sistemática do diploma 

processual vigente trouxe como um dos seus vetores principiológicos a 

busca por uma solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a 

fase de transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação monitória 

conservou sua condição de procedimento especial, razão porque, 

refluindo do posicionamento firmado anteriormente, por ter a monitoria 

finalidade injuntiva (formação de um título executivo judicial sem a 

necessidade de contraditório prévio e, consequentemente, sem a prévia 

designação de audiência de conciliação/mediação), entendo ser 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito.Cite-se o requerido para opor embargos à monitória, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento 

do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas 

processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC.Caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º).Cumpra-se 

promovendo as intimações necessárias.Às providências.Tapurah/MT, 9 de 

março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60690 Nr: 2824-23.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2824-23.2017.811.0108 (Código nº: 60690)

EXEQUENTE: Silmara Correa

EXECUTADO: Adriano Isidorio

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Silmara Correa 

em face de H Adriano Isidorio, pretendendo o recebimento dos três últimos 

meses referentes às parcelas alimentícias, no valor de R$ 4.526,42 

(quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial e, nos termos do artigo 528 do CPC, 

determino a citação/intimação do executado pessoalmente para, em 3 

(três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de prisão civil até a integral quitação do débito, ou 

por até três meses, conforme disposto no artigo 528, §3º, do CPC.

No ato citatório deverão constar todas as advertências legais.
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Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60263 Nr: 2516-84.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 70.593,47 (setenta mil quinhentos e noventa e três reais e 

quarenta e sete centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62063 Nr: 480-35.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIZE DE CAMPOS FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 480-35.2018.811.0108 (Código nº: 62063)REQUERENTE: 

Florize de Campor FirminoREQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAVISTOS.Cuida-se de ação previdenciária, 

proposta em face do INSS por meio da qual pretende a autora benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, alegando, em síntese, que 

foi acometida por gonartorese dos joelhos (condropatia femoro-tibial 

medial grau IV), lesão do menisco medial e sinovite, e, por este motivo, 

está totalmente incapacitada para o trabalho, fato este que justificaria a 

concessão do benefício previdenciário em sede de tutela de urgência.

[...]Defiro a autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do NCPC.Cumpra-se.Tapurah/MT, 9 de março de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 2904-84.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.Comprovado o 

recolhimento das custas processuais devidas, expeça-se mandado de 

busca e apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Entretanto, em relação ao requerimento de diligências a serem 

promovidas por este juízo, especificamente em relação à comunicação do 

DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da propriedade do 

veículo, indefiro o requerimento formulado, haja vista ser de 

responsabilidade do alienante tal providência.Cumprida a medida, cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento 

da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da 

dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao 

Departamento de Trânsito competente, a fim de que se proceda a novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

§1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o 

prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do 

§4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 9 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60534 Nr: 2725-53.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se mandado 

de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Entretanto, em relação ao requerimento de diligências a serem 

promovidas por este juízo, especificamente em relação à comunicação do 

DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da propriedade do 

veículo, indefiro o requerimento formulado, haja vista ser de 

responsabilidade do alienante tal providência.Cumprida a medida, cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento 

da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da 

dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao 

Departamento de Trânsito competente, a fim de que se proceda a novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

§1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o 

prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda 
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ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do 

§4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Tapurah/MT, 9 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57195 Nr: 730-05.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se mandado 

de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Entretanto, em relação ao requerimento de diligências a serem 

promovidas por este juízo, especificamente em relação à comunicação do 

DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da propriedade do 

veículo, indefiro o requerimento formulado, haja vista ser de 

responsabilidade do alienante tal providência.Cumprida a medida, cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento 

da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da 

dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao 

Departamento de Trânsito competente, a fim de que se proceda a novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

§1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o 

prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do 

§4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Tapurah/MT, 9 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61275 Nr: 3150-80.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gomes Ferreira, ROSELI MIGUELINA ALVES DE 

CRISTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSÉ SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 11.845.143,00 (onze milhões, oitocentos e quarenta e cinco 

mil, cento e quarenta e três reais), ou nomear bens à penhora, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 08 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58704 Nr: 1541-62.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584, General Motors - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1541-62.2017.811.0108 (Código nº: 58704)

REQUERENTE: Waldomiro Mendes

REQUERIDO: General Motors do Brasil Ltda.

 AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 18 de abril de 

2018, às 14h30min.

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC).

Defiro autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60825 Nr: 2886-63.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAÍAS NERI TOBALDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARVUS TECNOLOGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2886-63.2017.811.0108 (Código nº: 60825)

REQUERENTE: Isaías Neri Tobaldini

REQUERIDO: Arvus Tecnologia S/A
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AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Ciente do recolhimento pelo demandante das custas processuais devidas.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Já tendo sido analisada a tutela de urgência (fls. 28/30), designo audiência 

de conciliação ou de mediação para o dia 18 de abril de 2018, às 

16h10min.

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 19971 Nr: 1020-69.2007.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO TIRLONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO 

- OAB:OAB/MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1020-69.2007.811.0108 (Código nº: 19971)

AUTOR: Banco CNH Capital S/A

REQUERIDO: Pedro Paulo Tirlonio

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 229/230, 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.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61813 Nr: 307-11.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.[...]Ante a manifestação expressa da requerente sobre o 

interesse na realização de audiência de autocomposição, designo 

audiência de conciliação para a data de 18 de abril de 2018, às 16h:50min, 

a ser realizada pelo (a) conciliador (a) deste juízo. Proceda-se a citação 

do requerido para comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 

334, § 5º do NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a 

decorrer da aludida audiência, devendo se fazer representadas por 

advogados.Faça constar no mandado às advertências legais.Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que os requerentes estão 

assistidos pela Defensoria Pública, fazendo presumir a hipossuficiência de 

meios para arcar com as despesas do processo sem se privar dos 

recursos indispensáveis à sua manutenção.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 9 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 19087 Nr: 118-19.2007.811.0108

 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: PEDRO PAULO TIRLONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A, Amazônia 

Máquinas e Equipamentos Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, Loeri Pandolfi Kaminski - OAB:10895, SELNA BEATRIZ 

DA COSTA - OAB:11558-B, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - 

OAB:MT/3821-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUSA 

FILHO - OAB:OAB/MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A, Marcos Aparecido Rodrigues - OAB:4591-B

 Processo n°: 1020-69.2007.811.0108 (Código nº: 19971)

AUTOR: Banco CNH Capital S/A

REQUERIDO: Pedro Paulo Tirlonio

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 229/230, 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.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55987 Nr: 113-45.2017.811.0108

 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: LOURENÇO DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSILENE MARTINS SILVA, Filiação: 

Antonia Moreira Martins e Enoque Martins da Silva, data de nascimento: 

10/03/1979, brasileiro(a), casado(a), do lar, Telefone (34) 99947-9762. 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: LOURENÇO DE JESUS SILVA, brasileiro, casado, 

trabalhador rural, portador do RG n° 23955802003-2 SSP/MA e do CPF n° 

921.487.003-91, residente e domiciliado no Assentamento Santa Luzia, 

Lote 18, Zona Rural do Município de Tapurah-MT, por intermédio de sua 

advogada e procuradora subscritora, com escritório profissional na Av. 

das Flores, 1048, Centro, Tapurah-MT, onde recebe as intimações de 

estilo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência com 

fundamento nos artigos 226, § 6° da Carta Magna, e nos artigos 1.571 e 

seguintes da Lei n° 10.402/02 - Código Civil Brasileiro assim como nos 

demais dispositivos legais pertinentes, formular o presente pedido de 

DIVÓRCIO LITIGIOSO Em face de ROSILENE MARTINS SILVA, brasileira, 

casada, do lar, residente e domiciliada na Rua Francisco Gentil Pereira, n. 

63, Município de Guarda dos Ferreiros, Estado de MINAS GERAIS, CEP 

38.803-000, telefone de contato 34-99947-9762, endereço pelos fatos e 

fundamentos que passa a aduzir: I - DOS FATOS O Requerente contraiu 

matrimônio com a Requerida em 21 de julho de 1995 sob regime de 

Comunhão Parcial de Bens, consoante se infere da inclusa Certidão de 

Casamento, lavrada nas folhas 03, do Livro n° 37, da Comarca de 

Esperantinopolis/MA. A convivência em comum durou apenas 7 anos. Os 

cônjuges estão separados de fato desde 2002, ou seja, há mais de 15 

anos, não tendo havido reconciliação. Ao contrário, cada qual já constituiu 

nova família. Neste sentido, o Requerente pretende regularizar a situação 

já consolidada de fato, requerendo, assim, o divórcio do casal. II - DO 

DIREITO [...] III - DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto, requer a Vossa 

Excelência: a) Seja concedido ao requerente, de plano, os benefícios da 

Justiça Gratuita, haja vista que não possui condições econômicas e/ou 

financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas 

aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de 

sua família, na forma do artigo 4°, da Lei n° 1.060, de 05 de fevereiro de 

1950, e artigo 1°, da Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 e artigo 99, §3° 

do Código de Processo Civil; b) O Requerente, com fulcro no art. 319, 

inciso VIl, do NCPC, requer a dispensa de audiência de conciliação, uma 

vez não há qualquer possibilidade de acordo; c) A citação da Requerida 

para, querendo, responder à presente; d) Ao final, seja JULGADA 

TOTALMENTE PROCEDENTE a apresente ação, para decretar o divórcio do 

casal, averbando-se a decisão na Certidão de Casamento, no competente 

Cartório de Registro Civil, para que produza os devidos e legais efeitos; e) 

A condenação da requerida nas custas processuais, honorários 

advocatícios e demais cominações legais, conforme artigo 85, §2° do 

Código de Processo Civil. Provará o alegado por todos os meios de prova 

em Direito admitidas. Dá-se à causa o valor de R$ 937,00 (novecentos e 

trinta e sete reais) apenas para efeitos fiscais. Tapurah/MT, 23 de janeiro 

de 2017. Nestes Termos, Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Processo n°: 113-45.2017.811.0108 (Código 

55987)Requerente: Lourenço de Jesus SilvaRequerida: Rosilene Martins 

SilvaAÇÃO DIVÓRCIOVISTOS.Tendo em vista a ausência de localização 

da requerida, consoante certidão inclusa (f.39), defiro o requerimento de 

citação por edital (f.41).Ocorrida a citação ficta e, em caso de inércia da 

requerida, decreto desde já a revelia da parte requerida e nomeio-lhe a 

Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa técnica.Intime-se o 

Defensor Público.Transcorrido o prazo para defesa, certifique-se. Após, 

conc lusos para de l iberação.Cumpra-se,  expedindo-se  o 

necessário.Tapurah/MT, 12 de janeiro de 2018.Fabio PetengillJuiz 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, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 08 de março de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59808 Nr: 2219-77.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PATRICK SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:OAB/MT 16057

 Pelo exposto, reconheço a irregularidade procedimental suscitada pelo 

réu, chamo o feito a ordem, revogo a revelia pronunciada e, designo, 

desde já, audiência de continuação da instrução, para oitiva das 

testemunhas arroladas na defesa do réu e de seu interrogatório, para o 

dia 21/03/2018, às 13h30.Expeça-se Carta Precatória para a comarca de 

Chapada dos Guimarães para oitiva da testemunha arrolada pelo réu, bem 

como certifique-se quanto ao cumprimento da deprecata expedida para 

Itapolis/SP, para oitiva da vítma.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo e urgentemente, ante ao caráter prioritário na 

tramitação dos crimes contra a dignidade sexual de menores de 

idade.Tapurah (MT), 9 de março de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61252 Nr: 3138-66.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Paulino Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josi Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3138-66.2017.811.0108 (Código nº: 61252)

REQUERENTE: Jurema Paulino Fernandes

REQUERIDO: Josi Kerber

 AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 18 de abril de 

2018, às 15h30min.

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC).

Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2515-02.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI, CATIE KISSMANN 

CARNEI, Vilmar Livinalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 166.140,42 (cento e sessenta e seis mil cento e quarente 

reais e quarenta e dois centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60342 Nr: 2575-72.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se a executada para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 256.529.54 (duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e 

vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), ou nomear bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código 

de processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenha a 

executada efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). A 

executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61075 Nr: 3014-83.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH 

LTDA, Paulo Gilberto Diel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 159.632,12 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e 

trinta e dois reais e doze centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 08 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61369 Nr: 46-46.2018.811.0108

 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): Roseli Bonissoni Tirloni, ELSO JOSE TIRLONI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 135.779,97 (cento e trinta e cinco mil setecentos e setenta 

e nove reais e noventa e sete centavos), ou nomear bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de 

processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56213 Nr: 204-38.2017.811.0108
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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: Flavio Lomes Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR SANTANA BONFIM, Caio Luiz Bonfim 

Inácio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 204-38.2017.811.0108 (Código nº: 56213)

REQUERENTE: Flavio Lomes Cabral

REQUERIDO: Jacir Santana Bonfim e outro

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 18 de abril de 

2018, às 13h50min.

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC).

Defiro autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61295 Nr: 3161-12.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 19.519,81 (dezenove mil quinhentos e dezenove reais e 

oitenta e um centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25106 Nr: 1382-66.2010.811.0108

 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: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Campagnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Processo n°: 1382-66.2010.811.0108 (Código nº: 25106)CREDOR: 

Ministério Público Estadual DEVEDOR: Valdir CaampagnoloCUMPRIMENTO 

DE SENTENÇAVISTOS.Cuida-se de ação civil pública proposta pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor de Valdir Caampagnolo, 

ex-prefeito do município de Itanhangá/MT, pela prática de atos de 

improbidade administrativa.Transitado em julgado o édito condenatório (fl. 

387), manifesta-se o requerente às fls. 388/393 postulando pelo 

cumprimento da condenação, na qual foram impostas ao requerido as 

seguintes penas:I – suspensão dos direitos políticos por cinco anos;II – 

multa civil, no montante de 02 (duas) vezes o valor do dano;III – proibição 

de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios ou incentivos 

fiscais, ou créditos, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

[...]Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 9 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55770 Nr: 2640-04.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurisfran Rodrigues de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Processo n°: 2640-04.2016.811.0108 (Código nº: 55770)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Eurisfran Rodrigues de França

AÇÃO PENAL

VISTOS.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa às fls. 157, bem 

como suas razões recursais (fls. 158/160), no seu regular efeito.

Abra-se vista ao Ministério Público para apresentação das suas 

contrarrazões e, após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossos cumprimentos, conforme 

disposto no artigo 601 do Código de Processo Penal.

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no item 2.3.20, da 

CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61384 Nr: 58-60.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA, 

ADRIANA APARECIDA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 58-60.2018.811.0108 (Código nº: 61384)REQUERENTE: 

Banco do Brasil S/AREQUERIDO: Débora Cristina dos Santos Correia e 

outroAÇÃO MONITÓRIAVISTOS.[...]Não existindo força executiva no 

contrato de cédula rural pignoratícia e, doutro lado, inexistindo prova 

robusta do montante devido, mostra-se perfeitamente adequada a 

utilização da monitória, nos moldes do art. 700, do NCPC, razão porque 

recebo a petição inicial, posto que preenchidos os requisitos legais (art. 

319, CPC).Cite-se o requerido para opor embargos à monitória, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do 

débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas processuais, nos 

termos do art. 701, §1º, NCPC.Caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, §2º).Saliento, outrossim, que a nova 

sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos seus 

vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito.Cumpra-se 

promovendo as intimações necessárias.Às providências.Tapurah/MT, 9 de 

março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61245 Nr: 3131-74.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3131-14.2017.811.0108 (Código nº: 61245)

REQUERENTE: Arlete Barbieri

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Cuida-se de ação de aposentadoria por idade, vertida sob os fundamentos 

de que a autora trabalhou como segurada especial (rurícola) e por ter 

completado a idade necessária, postula pela aposentadoria como 

segurado especial.

Considerando a manifestação expressa da parte autora sobre o 

desinteresse na composição da lide, nos termos do artigo 334, § 4º, I, do 

CPC/2015, bem como o teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região, resta prejudicado o disposto 

no artigo 334, §5º, do CPC/2015, razão pela qual deixo de encaminhar o 

presente processo ao CEJUSC ato.

Cite-se deverá a parte requerida apresentar contestação, no prazo da lei.

Vindo aos autos a contestação, dê-se vistas ao autor, se presentes 

algumas das matérias definidas nos arts. 350/351 do CPC. Caso contrário, 

façam-me conclusos para saneamento do feito e designação de audiência 

instrutória.

Defiro a autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do NCPC.

Cumpra-se.

Tapurah/MT, 9 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61136 Nr: 3060-72.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE DEFANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:51.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, momento em que deverá ser comprovada a efetivação, por 

prova documental, de pagamento (s) a YMPACTUS COMERCIAL S/A ou a 

terceiro a ela vinculada, bem como da sentença a ser liquidada, sob pena 

de indeferimento da petição inicial.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah (MT), 9 de março de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60720 Nr: 2843-29.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDO MABONI, JAURI DA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 74.948,93 (setenta e quatro mil novecentos e quarenta e 

oito reais e noventa e três centavos), ou nomear bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de 

processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60244 Nr: 2502-03.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI, Rodrigo Bini, ROBSON 

ARGEL RAMOS, IEDO KISSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 
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CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 211.974,67 (duzentos e onze mil novecentos e setenta e 

quatro reais e sessenta e sete centavos), ou nomear bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de 

processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22064 Nr: 1166-76.2008.811.0108

 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: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, 

EULINA JESUS DA SILVA, MAGNO PEREIRA DA SILVA, SILVIO PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

- OAB:14552-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de adjudicação dos 

pretensos direitos de natureza contratual, pertinentes ao imóvel, 

atualmente situado no município de Itanhangá/MT, devidamente matriculada 

sob nº R.1/4.592, no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, ao 

cessionário Francisco de Assis da Silva, por força de cessão 

consubstanciada na Escritura Pública lavrada no livro nº 043, fls. 049, do 

2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Rosário do Oeste/MT. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, 

arrimado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.Sem 

custas e honorários, em virtude do disposto na Lei nº 1.060/50 e no art. 98 

do NCPC. Expeça-se carta de adjudicação.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Tapurah/MT, 9 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26702 Nr: 1306-08.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS IASINSKI, Jorge Luiz Denicolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Denicolo, LUIZ CARLOS IASINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Fábia Cristina Walter - OAB:MT 16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albuno Denicoló - 

OAB:13.516-B, Alexandre Azevedo Antunes - OAB:OAB/MT 8843, 

SUELEN DOROTI DENICOLO - OAB:18589

 Processo n°: 1306-08.2011.811.0108 (Código 26702)

Requerente: Luiz Carlos Iasinski

Requerido: Jorge Luiz Denicolo

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a parte requerida 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 o devedor não efetue o pagamento do débito, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, arbitro a título de honorários à causídica nomeada (f.59), o 

valor correspondente a 9 URH pelas contrarrazões de apelação e deixo 

de arbitrar honorários pela fase de execução porque incide nela previsão 

sucumbencial expressa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 08 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60178 Nr: 2447-52.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atilio Kirnev

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 88.749,47 (oitenta e oito mil setecentos e quarenta e nove 

reais e quarenta e sete centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 08 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60302 Nr: 2544-52.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Saraiva, SUELI APARECIDA SARAIVA 

SALVADEGO, CLOVIS LEITE SALVADEGO, LUIZ CARLOS RODRIGUES, 

MARIA AUREA SARAIVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:MT 15.280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 161.532,77 (cento e sessenta e um mil quinhentos e trinta e 
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dois reais e setenta e sete centavos), ou nomear bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de 

processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60550 Nr: 2736-82.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Mauss Miusso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 110.914,61 (cento e dez mil novecentos e quatorze reais e 

sessenta e um centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60208 Nr: 2473-50.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 65.234,60 (sessenta e cinco mil duzentos e trinta e quatro 

reais e sessenta centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60934 Nr: 2931-67.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:PR/5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 87.759,73 (oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove 

reais e setenta e três centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 

03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61498 Nr: 140-91.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot, PAULO CESAR GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 94.486,59 (noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e 

seis reais e cinquenta e nove centavos), ou nomear bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de 

processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61570 Nr: 173-81.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Viveiros Liz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto João Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO - 

OAB:128146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 160.483,45 (cento e sessenta mil quatrocentos e oitenta e 

três reais e quarenta e cinco centavos), ou nomear bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de 

processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 2495-11.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P G PRATES & CIA LTDA ME, PABLIA 

GUIMARAES PRATES, FRANCISCO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 8.983,79 (oito mil novecentos e oitenta e três reais e 

setenta e nove centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61493 Nr: 138-24.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLYN TIRLONI PIASSA, ELSO JOSE TIRLONI 

JUNIOR, CEZAR ROBERTO TIRLONI, ELSO JOSÉ TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 138-24.2018.811.0108 (Código 61493)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Ellyn Tirloni Piassa e Outros

EXECUÇÃO

VISTOS.

Analisando os autos, verifica-se que o título executivo (Cédula de Crédito 

Bancário) que instrui a petição inicial encontra-se em tamanho reduzido, 

impossibilitando a sua leitura.

Destarte, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o exequente 

apresente o referido documento legível e em tamanho que possibilite a sua 

análise, sob pena de extinção.

Aportando a documentação respectiva, conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 07 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60260 Nr: 2514-17.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI, CATIE KISSMANN CARNEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 196.742,80 (cento e noventa e seis mil setecentos e 
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quarenta e dois reais e oitenta centavos), ou nomear bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de 

processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47892 Nr: 510-75.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANDRÉ GOMES, ANDRE MAURICIO 

GOMES, Janderson Daniel Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B, Felipe Augusto Stuker - OAB:MT0015536B, Mizael de 

Souza - OAB:MT/16842

 Considerando que os autos não foram devolvidos em secretaria, após as 

devidas intimações ao douto procurador Dr. PERSIO OLIVEIRA LANDIM, 

OAB 12295 e em atenção ao artigo 433 da CNGC, promovo a distribuição 

do Incidente de Cobrança de Autos.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56359 Nr: 894-10.2015.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, AAS, AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a publicar pela segunda vez o 

edital de intimação da sentença de fls. 31/32, abaixo transcrita:

 FINALIDADE: O (A) Doutor (a) Jean Paulo Leão Rufino, Juiz (a) de Direito 

da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na forma da lei etc.: FAZ SABER, 

a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, 

foi DECRETADA A INTERDIÇÃO DE AUREO ADEMIR STURMER, assim o 

faço com fulcro no art. 487, I, do CPC, declarando-o relativamente incapaz 

e nomeando como curador definitivo Alcindo Sturmer, tendo como causa 

da interdição DEFICIÊNCIA MENTAL, COGNITIVA CONGÊNITA, nos termos 

da sentença proferida nos autos às fls. 31/32, abaixo transcrito o 

dispositivo legal..

 SENTENÇA: " (...) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR a 

interdição de Aureo Ademir Sturmer, assim o faço com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, declarando-a relativamente incapaz e nomeando como curador 

definitivo Alcindo Sturmer, devidamente qualificado. Inscreva-se a 

presente sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de 

seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos 

termos do art. 755, §3º do NCPC e art. 9º, III, do Código Civil. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de inscrição, publique-se na Imprensa Oficial 

por 03(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. P.R.I.C. CIÊNCIA ao 

MPE."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35483 Nr: 758-57.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o(s) 

advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar os Memoriais Finais, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60876 Nr: 370-42.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI DE LOURDES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 04/04/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52793 Nr: 65-63.2014.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que passo a intimar os interessados para que se 

manifestem sobre o bens arrolados, conforme despacho a seguir 

trancrito: "(...) Vistos. Verifico que a inventariante regularizou as 

pendências existentes nos autos, conforme denota-se através da petição 

de fls. 614/615 dos autos. Desta feita, INTIME-SE a inventariante para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos autos certidões negativas de 

débitos das Fazendas Municipal, Estadual e Federal, além daquela 

expedida pela SEFAZ, bem como comprove o recolhimento do ITCD, bem 

como os interessados para que se manifestem, sobre o bens arrolados 

por último. Após o êxito das diligências anteriores, CITEM-SE a Fazenda 

Pública Estadual (CPC, art. 626) e o Ministério Público Estadual (nessa 

ordem).ÀS PROVIDÊNCIAS."

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53649 Nr: 683-08.2014.811.0085

 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
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:OAB/MT 14.810

 Posto isto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado José Maria 

Ribeiro Lourenço, devidamente qualificado nos autos, em relação ao crime 

previsto no artigo 50, da Lei n.º 9.605/98, o que faço com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, 1ª figura, c/c o artigo 109, VI, ambos do Código 

Penal.Notifique-se o representante do Ministério Público.Sem custas.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63321 Nr: 1595-24.2017.811.0077

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Bento Miranda Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Márcio Pinherinho 

Pinheiro - OAB:3.705 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de indulto e de revogação.Diante da 

notícia ventilada de que o réu estaria sofrendo ameaças na cadeia de Vila 

Bela da Santíssima Trindade, sem qualquer comprovação, intime-se o 

patrono do mesmo para que se manifeste sobre a possibilidade de 

recambiamento do preso para o Centro de Detenção Provisória de Pontes 

e Lacerda.Intime-se o advogado do acusado e o MP.Pontes e Lacerda, 20 

de dezembro de 17.Leonardo de Araujo Costa Tumiati,Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57360 Nr: 926-39.2015.811.0077

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguida Ferreira de Souza Bubola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A-MT, Edemilson Koji Motoda - OAB:231747, 

Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)

PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

PARTE EXECUTADA: AGUIDA FERREIRA DE SOUZA BUBOLA

N°. PROCESSO: 926-39.2015.811.0077

CÓDIGO Nº: CP 57360

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E 

APREENSÃO DO BEM, conforme determinação.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 100,00 (Cem reais) – Uma diligencia.

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 11/2007. 

ALTERADA PELA DE Nº 013/2013.

 EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59764 Nr: 50129-33.2016.811.0077

 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: KdOAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)

PARTE AUTORA: KÁCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MALDONADO

PARTE EXECUTADA: ROOSEVELT ROMAN MALDONADO

N°. PROCESSO: 50129-33.2016.811.0077

CÓDIGO Nº: 59764

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar avaliação do bem, conforme determinação.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Centro, nesta cidade de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 25,00 (Vinte e cinco reais) – Uma diligencia.

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 11/2007. 

ALTERADA PELA DE Nº 013/2013.

 EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63601 Nr: 149-49.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça, informando que para seu devido 

cumprimento da Carta Precatória (Penhora/avaliação), faz-se necessário 

cópias das matrículas dos imóveis, serve a presente de intimação para 

apresentação dos referidos documentos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63521 Nr: 100-08.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Federal de Cáceres-MT, Conselho 

Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Aguinaldo Marques Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)

PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

PARTE EXECUTADA: AGUINALDO MARQUES NANTES

N°. PROCESSO:

 CÓDIGO Nº: CP 63521

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, conforme determinação.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Centro, nesta cidade de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 25,00 (Vinte e cinco reais) – Uma diligencia.

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 11/2007. 

ALTERADA PELA DE Nº 013/2013.

 EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62342 Nr: 1202-02.2017.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carvalho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda 

Rocha-Procuradora Federal - OAB:MT 9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)

PARTE AUTORA: IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS.

PARTE EXECUTADA: JOSÉ CARVALHO

N°. PROCESSO: 1202-02.2017.811.0077

CÓDIGO Nº: 62342

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar citação da parte devedora, conforme determinação.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Zona rural – Fazenda Quero Ver – Gleba Palmarito 

região do Cantão/destacamento Casalvasco, neste Município de Vila Bela 

da Santíssima Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais) – Uma diligencia.

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 11/2007. 

ALTERADA PELA DE Nº 013/2013.

 EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30141 Nr: 1239-73.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Coelho Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53830 Nr: 540-43.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58450 Nr: 479-17.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Ferreira Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30926 Nr: 225-20.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carvalho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50019 Nr: 1386-65.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52666 Nr: 843-91.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diordete Otavio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 
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iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57760 Nr: 163-04.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinho da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30165 Nr: 1263-04.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30399 Nr: 1499-53.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nazare da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53672 Nr: 413-08.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: fermina Morales Firmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53676 Nr: 417-45.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozana Gonzaga Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50020 Nr: 1387-50.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Cunha de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51401 Nr: 1232-13.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teofilo Leite de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 
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de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51487 Nr: 1320-51.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Aparecida dos Santos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51036 Nr: 866-71.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31726 Nr: 1026-33.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50331 Nr: 136-60.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliva Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O, 

Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51636 Nr: 1477-24.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelcio Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53006 Nr: 1137-46.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledir Garcia Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55921 Nr: 365-15.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eudocia Chamo Tumicha

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021512/3/2018 Página 558 de 568



 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58096 Nr: 304-23.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Rodrigues Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58259 Nr: 391-76.2016.811.0077

 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): Leonida Paticú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio de Almeida Teixeira 

- OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51181 Nr: 1012-15.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Pohu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50335 Nr: 140-97.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Gualberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30227 Nr: 1325-44.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Cardoso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31973 Nr: 1273-14.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norberto Eldon Schaffazick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30202 Nr: 1300-31.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondina Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51319 Nr: 1150-79.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51391 Nr: 1222-66.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Clarinda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52202 Nr: 386-59.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Leite Tolledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50645 Nr: 461-35.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andronio Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50650 Nr: 466-57.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza Paulino de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51315 Nr: 1146-42.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Normalucia Carmem Santana Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 
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iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51719 Nr: 1562-10.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Cristina Santos Carvalho, Maria Jandira Carvalho 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51980 Nr: 157-02.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Freitas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50638 Nr: 454-43.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Pedro Ladislau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52325 Nr: 512-12.2013.811.0077

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Rangel Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53832 Nr: 542-13.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Brasil da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30159 Nr: 1257-94.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leonida Paticú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30171 Nr: 1269-11.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha de Deus Correia Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 
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de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51318 Nr: 1149-94.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olívio Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30172 Nr: 1270-93.2010.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermocinda Poiqui Charupa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31731 Nr: 1031-55.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50007 Nr: 1372-81.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50102 Nr: 1472-36.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53824 Nr: 533-51.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crisanto Sanches Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57400 Nr: 933-31.2015.811.0077

 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): Iracema Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - 
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OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio de Almeida Teixeira 

- OAB:15073/A

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30230 Nr: 1328-96.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cambará Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52408 Nr: 597-95.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel de Souza Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30919 Nr: 218-28.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carvalho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31734 Nr: 1034-10.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Zacarias dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51013 Nr: 843-28.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yolanda Antiares do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53075 Nr: 1202-41.2013.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bertina Chore Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 58656 Nr: 545-94.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Souto e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58293 Nr: 399-53.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29928 Nr: 1027-52.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Iracema de Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51655 Nr: 1496-30.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideluz Cabral da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56386 Nr: 544-46.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Soares Penido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51106 Nr: 936-88.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenes Cesario dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50106 Nr: 1476-73.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Justimiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 
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iguais do Sistema Aapolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114988 Nr: 818-61.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MIRANDA DE FREITAS, JESSICA 

AMARAL ANACLETO, WENDER PEDROSO DE BARROS, THIAGO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO GARCIA, Cpf: 06041897108, Rg: 

2709027-2, Filiação: Luciene Aparecida Garcia, data de nascimento: 

31/08/1998, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, Telefone 9 96132084. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva intentada pelo Ministério Público, para CONDENAR os 

acusados THIAGO GARCIA, WENDER PEDROSO DE BARROS e JÉSSICA 

AMARAL ANACLETO pela prática da conduta capitulada no artigo 155, §§ 

1° e 4°, incisos I e IV, do Código Penal; e para CONDENAR BRUNO 

MIRANDA DE FREITAS pela prática dos crimes tipificados pelos artigos 33, 

caput, da Lei n° 11.343/2006, e 180, caput, do Código Penal.IV – DA 

APLICAÇÃO DA PENAEm atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do 

Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, 

XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, 

considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as 

causas de diminuição e de aumento de pena.a)DO ACUSADO THIAGO 

GARCIACulpabilidade: é normal à espécie.Antecedentes: o réu é primário, 

não ostentando condenações criminais por delito anterior.Conduta social e 

Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que 

deixo de valorá-las.Motivos do crime: não extrapolam o limite da 

objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer 

consideração. Circunstâncias do crime: as circunstâncias são 

desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de 

pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo, 

desse modo, maior reprovabilidade. Ressalto que esse aspecto não está 

sendo adotado para qualificar o delito, para o que está se adotando a 

qualificadora do rompimento de obstáculo. Assim, e considerando que o 

concurso de agentes não se enquadra como agravante nem como causa 

de aumento de pena, a sua adoção nesta fase da dosimetria não 

configura bis in idem.Consequências do crime: as consequências são as 

normais da espécie, não havendo prejuízos materiais significativos para a 

vítima.Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para a 

prática dos crimes. Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a 

PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4º, do Código Penal, em 

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, uma vez que a confissão do 

acusado, em sede policial, foi considerada na fundamentação desta 

sentença, impõe-se o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, “d”, do 

Código Penal, motivo pelo qual, observando o teor da Súmula nº 231 do 

STJ, passo a dosar a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. Não incidem agravantes.Na terceira etapa da dosimetria, sem 

causa de diminuição a ser aplicada.Todavia, aplico a causa de aumento do 

artigo 155, §1º, do Código Penal, pelo que fica a sanção penal calculada, 

EM DEFINITIVO, no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão, e 13 (treze) dias-multa. Da detração Penal:O réu faz jus à 

detração penal, na forma do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, pois ficou 

preso provisoriamente de 13/04/2017 (auto de prisão em flagrante à fl. 13) 

a 10/10/2017 (fl. ), totalizando 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias. 

Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a pena fixada, EM 

CARÁTER DEFINITIVO, EM 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 02 (DOIS) 

DIAS DE RECLUSÃO.Não havendo dados acerca da condição econômica 

do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.O 

regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 

33, § 2º, “c”, do Código Penal.b)DO ACUSADO WENDER PEDROSO DE 

BARROS.Culpabilidade: é normal à espécie.Antecedentes: o réu é 

primário, não ostentando condenações criminais por delito 

anterior.Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos 

para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.Motivos do crime: não 

extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo 

aqui qualquer consideração. Circunstâncias do crime: as circunstâncias 

são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de 

pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo, 

desse modo, maior reprovabilidade. Ressalto que esse aspecto não está 

sendo adotado para qualificar o delito, para o que está se adotando a 

qualificadora do rompimento de obstáculo. Assim, e considerando que o 

concurso de agentes não se enquadra como agravante nem como causa 

de aumento de pena, a sua adoção nesta fase da dosimetria não 

configura bis in idem.Consequências do crime: as consequências são as 

normais da espécie, não havendo prejuízos materiais significativos para a 

vítima.Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para a 

prática dos crimes. Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a 

PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4º, do Código Penal, em 

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes ou 

agravantes, de modo que fica a pena fixada em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.Na terceira etapa 

da dosimetria, sem causa de diminuição a ser aplicada.Todavia, aplicando 

a causa de aumento do artigo 155, §1º, do Código Penal, fica a sanção 

penal ficada, EM DEFINITIVO, no patamar de 03 (três) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.Da detração Penal:O réu 

faz jus à detração penal, na forma do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, pois 

está preso provisoriamente de 13/04/2017 (auto de prisão em flagrante à 

fl. 13) totalizando 08 (oito) meses e 03 (três) dias até a data desta 

sentença (15/12/2017). Assim, subtraindo esse tempo de custódia 

cautelar, fica a pena fixada, EM CARÁTER DEFINITIVO, EM 02 (DOIS) 

ANOS, 11 (ONZE) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO. Não 

havendo dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do 

dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal.Uma vez fixado o regime aberto para o início de cumprimento 

de pena, tem-se que manutenção da prisão preventiva do condenado não 

se compatibiliza com o princípio da homogeneidade, corolário da 

proporcionalidade, e segundo o qual “não se mostra razoável manter 

alguém preso cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que, 

ao final do processo, será eventualmente imposto”, [TJ-PE - HC: 4069610 

PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 25/11/2015,1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2016], 

cabendo ressaltar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal não encampa 

a tese da modulação da custódia cautelar para adequar-se a regime inicial 

mais brando, pois tal procedimento configura nítida antecipação de pena, o 

que afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse 

sentido: STF/HC 126704, Rel.Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 

18/05/2016; STF/HC 132923, Rel.Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 

26/04/2016; STF/HC 130773, Rel.Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 

23/11/2015; e STF/HC 123226, Rel.Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 

17/11/2014. Desse modo, com fundamento nos artigos 321 do Código de 

Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao condenado 

WENDER PEDROSO DE BARROS. Nada obstante, por entender necessário 

e adequado, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, na forma dos 

artigos 282 e 319 do diploma supracitado:1 – Comparecimento mensal em 

juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);2 

– Recolhimento domiciliar nos dias de folga, bem como no período noturno, 

ressalvado o caso de comprovado emprego nesse período, (CPP, inciso V 

do art. 319);3 – Proibição de ausentar-se da Comarca, salvo autorização 

do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);4 – Não se apresentar embriagada ou 

sob o efeito de outra substância entorpecente.5 – Comprovar emprego 

assim que obtê-lo.6 – Não praticar outros crimes ou contravenções 

penais.7 – Não portar qualquer tipo de arma sem a autorização da 
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autoridade competente.8 – Informar ao juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o endereço no qual pode ser intimada dos atos do processo.Cabe 

consignar que o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente 

aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva da ré 

(artigo 282, § 4º, do CPP).EXPEÇA-SE alvará de soltura, devendo o réu 

WENDER PEDROSO DE BARROS ser colocado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.c)DA ACUSADA 

JÉSSICA ANACLETO AMARAL.Culpabilidade: é normal à 

espécie.Antecedentes: o réu é primário, não ostentando condenações 

criminais por delito anterior.Conduta social e Personalidade do agente: não 

existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.Motivos do 

crime: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não 

merecendo aqui qualquer consideração. Circunstâncias do crime: as 

circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em 

concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação 

criminosa, merecendo, desse modo, maior reprovabilidade. Ressalto que 

esse aspecto não está sendo adotado para qualificar o delito, para o que 

está se adotando a qualificadora do rompimento de obstáculo. Assim, e 

considerando que o concurso de agentes não se enquadra como 

agravante nem como causa de aumento de pena, a sua adoção nesta 

fase da dosimetria não configura bis in idem.Consequências do crime: as 

consequências são as normais da espécie, não havendo prejuízos 

materiais significativos para a vítima.Por fim, tem-se que o comportamento 

da vítima não contribuiu para a prática dos crimes. Bem sopesadas tais 

circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4º, 

do Código Penal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 50 

(cinquenta) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, uma vez que a 

confissão da ré foi adotada nesta sentença para o reconhecimento da 

autoria delitiva, impõe-se aplicação da atenuante do artigo 65, III, “d”, do 

Código Penal, motivo pelo qual, observando o teor da Súmula nº 231 do 

STJ, passo a dosar a pena em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) 

dias-multa. Não incidem agravantes.Na terceira etapa da dosimetria, aplico 

a causa de diminuição da participação de menor importância, no patamar 

de 1/6 (um sexto), conforme a fundamentação, motivo pelo qual defino a 

pena provisória em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 04 

(quatro) dias-multa.Por outro lado, incidindo a causa de aumento do artigo 

155, §1º, do Código Penal, fica a sanção penal fixada, EM DEFINITIVO, no 

patamar de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão, e 06 

(seis) dias-multa.Da detração Penal:O réu faz jus à detração penal, na 

forma do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, pois ficou presa provisoriamente 

de 13/04/2017 (auto de prisão em flagrante à fl. 13) a 23/06/2017, 

totalizando 02 (dois) meses e 11 (onze) dias. Assim, subtraindo esse 

tempo de custódia cautelar, fica a pena fixada, EM CARÁTER DEFINITIVO, 

EM 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO. Não havendo 

dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos 

do art. 49, § 1º, do Código Penal.O regime inicial de cumprimento da pena 

será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.d)DAS 

DISPOSIÇÕES COMUNS AOS RÉUS THIAGO GARCIA, WENDER PEDROSO 

DE BARROS E JÉSSICA AMARAL ANACLETOConsiderando as 

circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo possível a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que 

faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do 

Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 

55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a instituição 

assistencial, no valor equivalente a 04 (quatro)salários mínimos (para cada 

réu), valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas 

prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência 

admonitória, no juízo das execuções penais.Desse modo, afigura-se 

incabível a suspensão condicional da pena, considerado o disposto pelo 

art. 77, III, do Código Penal.e)DO ACUSADO BRUNO MIRANDA DE 

FREITAS.Tendo em vista a similitude das circunstâncias fáticas 

relacionadas aos delitos praticados pelo réu (receptação e tráfico de 

drogas), no intuito de evitar repetições desnecessárias, faço o exame da 

dosimetria de forma conjunta para ambos os crimes.Culpabilidade: é 

normal à espécie.O réu possui maus antecedentes, pois foi condenado 

pela prática dos crimes do artigo 147, 148, §2°e 288, todos do CP e artigo 

244-B do ECA, a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) 

meses de detenção, condenação em 31/01/2014, gerando o executivo de 

pena n° 507-75.2014.811.0102 de código n° 102579. Porém, por 

configurar a agravante da reincidência, tal circunstância não pode ser 

adotada nessa fase em prejuízo do réu, sob pena de bis in idem.Conduta 

social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, 

pelo que deixo de valorá-las.Motivos do crime: não extrapolam o limite da 

objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer 

consideração.Circunstâncias do crime: não se destacam, estando 

abrangidas pelo próprio tipo penal.Consequências do crime: são normais à 

espécie.Comportamento da vítima: não existe vítima determinada.Bem 

sopesadas tais circunstâncias, considerando a inexistência de 

circunstância valorada em desfavor do réu, fixo-lhe a PENA-BASE, 

observados os limites do preceito secundário do artigo 33, “caput”, da Lei 

nº 11.343/2006, em 05 (cinco) anos de reclusão, e multa no montante de 

500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico de entorpecentes; e 

em 01 (um) ano de reclusão, para o delito de receptação, artigo 180 do 

Código Penal.Na segunda fase da dosimetria não verifico a incidência de 

circunstâncias atenuantes, ao passo que incide a agravante da 

reincidência (art. 61, I, do CP) motivo pelo qual passo a dosar as penas da 

seguinte forma: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa para o crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; e 

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime do artigo 180 

do CP.Na terceira etapa da dosimetria de pena, não concorrem causas de 

aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a 

pena fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 

(seiscentos) dias-multa para o crime de trafico de drogas; e 01 (um) ano e 

04 (quatro) meses de reclusão para o crime do artigo 1807 do 

CP.Realizando a somatória dessas penas, na forma do artigo 69 do Código 

Penal, chega-se a PENA DENIFITIVA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 

600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.O réu faz jus à detração penal, na forma 

do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, pois está preso provisoriamente desde 

13/04/2017 (auto de prisão em flagrante à fl. 13), totalizando 08 (oito) 

meses e 03 (três) dias até a data desta sentença (15/12/2017). Assim, 

subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a pena fixada, EM 

CARÁTER DEFINITIVO, EM 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 27 

(VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.O 

regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do 

artigo 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal, considerando-se tratar-se de 

réu reincidente, com pena aplicada superior a 04 (quatro) anos, o que 

afasta a aplicabilidade da Súmula nº 269 do STJ.Não havendo dados 

acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do 

art. 49, § 1º, do Código Penal.Deixo de substituir a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, por não atender aos requisitos do artigo 

44, I, do Código Penal.Aplicada pena privativa de liberdade superior a 02 

(dois) anos, afigura-se incabível o sursis, nos termos do art. 77, caput, do 

Código Penal.Em observância ao disposto pelo art. 387, § 1º, do Código de 

Processo Penal, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois 

persistem os motivos que autorizaram a sua prisão preventiva, cabendo 

registrar que ele, mesmo após já ter sido condenado por sentença 

transitado em julgado, não cessou com as transgressões à lei penal, fato 

que autoriza a manutenção de sua custódia cautelar, conformo forma de 

tutela da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. Ademais, 

tratando-se de acusado que respondeu ao processo na prisão, ofende a 

lógica do sistema determinar a sua soltura na sentença penal condenatória 

que impõe ao agente o regime inicial fechado para o cumprimento da 

reprimenda. Sobre o tema: “Não é possível determinar a incontinenti soltura 

de Condenado que permaneceu segregado processualmente enquanto 

tramitava o processo-crime, em razão do entendimento ‘de que não há 

lógica em permitir que o réu, preso [...] durante toda a instrução criminal, 

aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os 

motivos da segregação cautelar’ (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. 

AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).” [STJ/HC: 267013/SP Rel. Min. Laurita 

Vaz, 5ª Turma, DJe 1/09/2013].V – DAS DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de 

fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração ao 

ofendido (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste pleito nesse sentido, 

não sendo exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema.Nos 

termos do disposto no artigo 63, da Lei nº 11.343/06, DECRETO a perda 

dos eventuais objetos e valores apreendidos em decorrência do crime de 

tráfico, em favor da União.Com relação à droga apreendida nos autos, 

OFICIE-SE à autoridade policial para que proceda à incineração, nos 

termos do artigo 50-A e 72 da Lei 11.343/2006.Condeno os réus ao 

pagamento das despesas e custas processuais, nos termos do art. 804 

do Código de Processo Penal.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado:a.Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;b.Providencie-se 

a conta das custas e da multa, intimando-se os sentenciados a pagá-las 
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em 10 (dez) dias;c.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo 

suspensos os direitos políticos dos apenados enquanto durarem seus 

efeitos;d.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI;e 7.16.1, todos da 

CNGC).e.Expeça-se Guia de Cumprimento de pena.Cumpram-se as demais 

disposições da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vera–MT, 15 de dezembro de 2017.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, 01 de março de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102333 Nr: 304-16.2014.811.0102

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MAA, FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA, 

brasileiro(a), sem mais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido para comparecer à AUDIÊNCIA 

Instrutória que se realizará no dia 09/05/2018 , às 09hs:00min, no Edifício 

do Fórum, sito no endereço ao final indicado

Despacho/Decisão: ...Tem-se que a controvérsia fática restringe-se aos 

seguintes pontos: a) se o requerido Antônio Oliveira Teixeira é genitor de 

Marcos André Andrade.Para a comprovação desses pontos, serão 

admitidas todas as modalidades probatórias, notadamente, a documental, a 

partir dos documentos já juntados aos autos, e a testemunhal. Cabe à 

parte autora o ônus de comprovar sua tese pelos meios de provas 

admitidos em direito, especialmente, a testemunhal. Para produção da 

prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a 

data de 09 DE MAIO DE 2018 ÀS 09HORAS.Desde já fica (m) o (s) 

advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o 

dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).Expeça-se mandado para intimação das testemunhas que serão 

arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO 

IV).Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a 

solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo 

para a juntada do rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo 

cancelada a solenidade designada.INTIMEM-SE.CIÊNCIA AO MP.Vera-MT, 

11 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, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 08 de março de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 
 

EDITAL N. 009/2018-CA 
 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS 
GUIMARÃES/MT, no uso de suas atribuições legais torna público o gabarito oficial 
do Teste Seletivo de Ensino Superior realizado em 4.3.2018, a saber:  
 
 

QUESTÃO A B C D  QUESTÃO A B C D 
01 X     21  X   
02  X    22 X    
03    X  23   X  
04    X  24 X    
05   X   25 X    
06  X    26    X 
07  X    27 X    
08    X  28    X 
09  X    29   X  
10 X     30   X  
11 X     31 X    
12   X   32    X 
13   X   33   X  
14 X     34    X 
15    X  35 X    
16    X  36  X   
17  X    37  X   
18   X   38   X  
19    X  39 X    
20  X    40  X   

 
 

Cumpra-se. 
 
Chapada dos Guimarães/MT, 9 de março de 2018. 
 
 
 
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 
 
 
EDITAL N. 008/2018-CA 
 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS 
GUIMARÃES/MT, no uso de suas atribuições legais torna público o gabarito oficial 
do Teste Seletivo de Ensino Médio realizado em 4.3.2018, a saber:  
 
 

QUESTÃO A B C D  QUESTÃO A B C D 
01 X     21   X  
02  X    22    X 
03    X  23  X   
04    X  24   X  
05   X   25  X   
06  X    26    X 
07  X    27   X  
08    X  28 X    
09  X    29   X  
10 X     30 X    
11 X     31    X 
12   X   32   X  
13   X   33  X   
14 X     34    X 
15    X  35   X  
16    X  36  X   
17  X    37    X 
18   X   38  X   
19    X  39 X    
20  X    40    X 

 
Cumpra-se. 

 

Chapada dos Guimarães/MT, 9 de março de 2018. 

 

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR  

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 
 

 
EDITAL N. 002/2018-DF 
 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO, Juiz de 
Direito Diretor Do Foro Da Comarca De Alto Garças, no uso de suas atribuições legais 
torna público o DEFERIMENTO das inscrições para o teste seletivo para recrutamento de 
estagiários de nível superior para a Comarca de Alto Garças, realizadas conforme Edital 
nº 001/2018-DF, publicado no DJE 10.195/2018, disponibilizado no dia 07/02/2018, dos 
seguintes candidatos:  
 

 
Nº ordem Nome CPF 

1.  Luana Santana Evangelista 055.732.981-78 
2.  Karla Guilherme Ribeiro 580.633.401-59 
3.  Leilane Kelin Krampe 023.004.750-57 
4.  Hercules de Paula Carvalho 006.126.736-85 
5.  Samuel de Souza Barros 061.363.711-97 
6.  Marco Aurélio Almeida Nogueira 060.131.601-04 
7.  Paulo José de Oliveira 847.836.561-34 
8.  Fernando Kovaleski 952.095.731-68 
9.  Brenda Dias Rodrigues 036.277.681-40 
10.  Fernanda Alves Curvelo 021.622.401-22 
11.  Lucélia Cândida de Moraes 029.840.281-55 

 
1. A prova será aplicada para todos os candidatos na data de 17 de março de 2018, das 
13h às 16h, com duração de três horas, no Plenário do Tribunal do Júri do Fórum, 
localizado na Rua Dom Aquino, nº 383, Centro. 
 
2. 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 átrio do Fórum e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Alto Garças, 
Estado de Mato Grosso, aos oito dias de março de 2018 (08/03/2018).  
 
Eu,  (Regilene Cajango de Oliveira) Gestora Geral, que o digitei e assino. 
 
 
 
Alto Garças, 08 de março de 2018. 
 
 
LENER LEOPOLDO DA SILVA  
Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE APIACÁS 

EDITAL N.º 001/2018 – DF 
ANEXO ÚNICO 
 
O Exmo Sr. Dr. Tibério de Lucena Batista, Juiz Substituto Diretor do Foro da Comarca de Apiacás, 
no Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento a determinação 
superior contida no Procedimento protocolizado sob o n.° CIA 0114621.42.2014.8.11.0000, 
considerando o disposto. no Provimento 19/2014/CM, de 02.7.2014, torna público, para ciência dos 
interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoa Física nas áreas 
de Fisioterapia, 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 nas áreas de 
Fisioterapia , conforme o quadro do Anexo III. 
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 é composta pelos servidores Raquel Brazil da Silva, 
matrícula 10927 e Bruna Franco Chesini, matrícula 26097, sob a presidência do primeiro. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
2.1. O processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 12/03/2018 a 21/03/2018, na Central de 
Administração do Fórum da Comarca de Apiacás, localizado na Av. Dante Martins de Oliveira, nº 
1009 Bairro Centro – CEP: 78.595-000, - Telefone: (66) 3593-1501, horário de funcionamento das 
12h às 19h, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse 
período. 
 
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão inteira responsabilidades do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para Credenciamento de 
profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto ( RG, CPF data 
de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo 
de eventual responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta de que trata o Provimento 19/2014-CM: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais; 
IV. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO); 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
5.1 Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato da inscrição, 
no protocolo geral da Comarca de Apiacás: 
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I. cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II. cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III. certidões negativas criminais expedidas pela Justiças Estadual e Federal; 
IV. cópia autenticada do diploma de curso superior; 
V. cópia autenticada dos títulos e documentos   que venham a ser apresentados para cumprimento do 
que dispõe o item 6 deste edital. 
VI. certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do candidato; 
VII. atestado de sanidade física e mental; 
VIII. declaração de parentesco ( Anexo II); 
IX. declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
provimento ( Anexo I) ; 
X. duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. 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 Apiacás do Estado de Mato 
Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma: 
6.1.1 O tempo de serviço público tem 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 subitem 6.1.1, poderá ser aproveitado 
sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, é 
atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor,na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 ( vinte e cinco centésimo) de ponto; 
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 subtem 6,1,2; 
d) Maior nota referente a 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 as 
exigências deste edital e do Provimento 19/2014/CM. 
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7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 19/2014/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 19/2014/CM, disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônica – MT nº 9.323, de 
02/07/2014. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
 
Apiacás/MT, 08 de Março de 2018. 
 
 
Tibério de Lucena Batista 
Juiz Substituto Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

 

DECLARAÇÃO ____________________________, nacionalidade, portador do CPF 

n.º____________e RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital 

n.º _____/2014/_____ e do Provimento 19/2014/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao 

credenciamento de profissionais na área de Fisioterapia e Auxiliar de Consultório Dentário para 

prestação de serviços no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que concordo com as regras 

estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas.  

 

Apiacás, _______ de__________________2018. 

 

 

 

______________________________________ 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
MATRICULA NOME 

 
CPF: RG: 

 
PAI CPF: 

i 
 
MÃE CPF: 

 
CÔNJUGE CPF: 
 
COMARCA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOTAÇÃO 

VINCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR 

 
(  )Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: 
(  )Efetivo com função de confiança Cargo: 
(  ) Cargo em comissão Cargo: 
(  )Contrato temporário Cargo: 
(  )Requisitado/cedido Cargo: 
(  )À disposição, ocupante de cargo em  
comissão) 
(  )Estagiário 
(  )Credenciado 

Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, com Magistrados, Servidores, Estagiário ou Credenciado? 

                    (   ) SIM                          (   )NÃO 

Nome do 
Parente 

Cargo Efetivo 
Relação de 
Parentesco 

Lotação CNE/FC 

     

     

 
Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, 
em cumprimento a Súmula Vinculante n° 13, Resolução n° 07/2005, seus Enunciados 
Administrativos, firmo a presente declaração. 
 
, ______________________________ de _      __________ de ____ . 

Assinatura 
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ANEXO III 

QUADRO DE VAGAS 

 

Comarca de Apiacás 

 

PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS 

FISIOTERAPEUTA 01 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL 
MÉDIO E  SUPERIOR  
 
   
EDITAL N. 07/2018 
 

O Exmo. Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Colniza/MT, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Edital n° 

01/2017 (DJE 10138, disponibilizado em 13/11/2017) que tornou público a abertura do 

Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível médio e Superior nas 

áreas de Administração e Ciências Contábeis para  cadastro de reserva desta Comarca 

de Colniza-MT;  

 

RESOLVE:  
 
 

1- Tornar público o RESULTADO  DEFINITIVO do Processo Seletivo para 

Estágio Curricular Remunerado desta Comarca de Colniza-MT.  

 

Colniza-MT,  08 de março de 2018. 
 
 
 

 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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RESULTADO FINAL 
 

ENSINO MÉDIO 
 

CLASSIFICAÇÃO INSC. NOME 
DATA 
NASC. POR. N. I. R. L. C. G. TOTAL 

SITUAÇÃO  

1º 67 
JOÃO VICTOR TRINDADE 
ADAMISKI 14/11/2000 

    
25,00  

    
15,00  

    
17,50  

     
22,50  80,00 

CLASSIFICADO(A) 

2º 28 
AMANDA CAROLINE LOU DE 
OLIVEIRA 13/10/2001 

    
22,50  

    
17,50  

    
22,50  

     
12,50  75,00 

CLASSIFICADO(A) 

3º 43 JOÃO PEDRO RODRIGUES BIZI 21/10/2000 
    

15,00  
    

17,50  
    

17,50  
     

20,00  70,00 
CLASSIFICADO(A) 

4º 68 ANA CLARA PLASTER FIGLERSKI 20/11/2002 
    

15,00  
    

17,50  
    

20,00  
     

17,50  70,00 
CLASSIFICADO(A) 

5º 79 DÉBORA CRISTINA DA COSTA 26/01/2001 
    

15,00  
    

20,00  
    

10,00  
     

17,50  62,50 
CLASSIFICADO(A) 

6º 31 MARIANA MONTANHA 07/09/2001 
    

17,50  
    

10,00  
    

17,50  
     

15,00  60,00 
CLASSIFICADO(A) 

7º 40 LEANDRO QUINTINHO VAZ 19/08/2000 
    

12,50  
    

12,50  
    

20,00  
     

12,50  57,50 
CLASSIFICADO(A) 

8º 77 AMANDA ANTUNES SANTOS 07/01/2002 
    
15,00  

    
12,50  

    
12,50  

     
15,00  55,00 

CLASSIFICADO(A) 

9º 16 
EMILLY SHAMANTA BELLO DE 
BRITO 22/06/2001 

    
15,00  

    
17,50  

     
7,50  

     
12,50  52,50 

CLASSIFICADO(A) 

10°  73 MAYCON SILVA BELEM 10/10/2001 
     
7,50  

    
15,00  

    
10,00  

     
20,00  52,50 

CLASSIFICADO(A) 

11º 76 FERNANDA CORREIA BARROS  12/12/2001 
    
15,00  

    
15,00  

    
12,50  

       
10,00  52,50 

CLASSIFICADO(A) 

12º 46 EDIVANIA SCHWENCK BRAZ 13/05/2001 
    

17,50  5,00 
    

10,00  
     

17,50  50,00 
CLASSIFICADO(A) 
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13º 3 
LETICIA FRANCIELE TOLOVI DE 
MORAIS 06/05/2002 

    
12,50  

    
10,00  

    
15,00  

     
12,50  50,00 

CLASSIFICADO(A) 

14º 62 WENDER FERREIRA DE SOUZA 23/05/2000 
    

12,50  
      

7,50  
    

12,50  
     

17,50  50,00 
CLASSIFICADO(A) 

15º 14 ANDREW WALLACE BARBOZA 26/10/2000 
     

5,00  
    

20,00  
    

12,50  
     

12,50  50,00 
CLASSIFICADO(A) 

16º 2 RAFAELA LOPES DOS SILVA 12/04/2001 
    

15,00  
      

7,50  
    

10,00  
     

15,00  47,50 
REPROVADO(A) 

17º 37 
VITORIA DANIELI SANTOS DE 
OLIVEIRA 18/03/2002 

    
12,50  

      
5,00  

     
7,50  

     
20,00  45,00 

REPROVADO(A) 

18º 17 FERNANDA PASTRO ZANATTA 23/11/2000 
     

7,50  
    

10,00  
    

10,00  
     

17,50  45,00 
REPROVADO(A) 

19º 24 WELLINGTON DA SILVA CAMPOS 26/01/2002 7,5 17,5 12,5 7,5 45,00 REPROVADO(A) 

20º 41 
NICOLAS MIGUEL DE SOUZA 
CORDEIRO 18/01/2001 

     
2,50  

    
15,00  

    
15,00  

     
12,50  45,00 

REPROVADO(A) 

21º 1 REGIANE KILL DOS SANTOS 04/06/2001 
    

15,00  
    

12,50  
     

7,50  
       

7,50  42,50 
REPROVADO(A) 

22º 13 GISLAINY AURELIANO PEIXOTO 04/11/2000 
    

20,00  
    

10,00  
     

2,50  
       

7,50  40,00 
REPROVADO(A) 

23º 87 
DEBORAH KETELLYN CARDOSO 
LOPES 03/10/2002 

    
15,00  

      
2,50  

    
17,50  

       
5,00  40,00 

REPROVADO(A) 

24º 19 EDUARDA CARVALHO DE SOUSA 27/04/2001 
    

15,00  
      

7,50  
    

10,00  
       

7,50  40,00 
REPROVADO(A) 

25º 84 AGHATA SANTOS DA CRUZ 30/03/2002 
    

10,00  
    

12,50  
    

12,50  
       

5,00  40,00 
REPROVADO(A) 

26º 11 WALKIRIA PEREIRA DE AMORIM 23/07/2001 
    

10,00  
    

12,50  
    

10,00  
       

7,50  40,00 
REPROVADO(A) 

27º 45 
ANDRESSA CRISTINA MEURER DOS 
SANTOS  19/01/2001 

    
10,00  

    
10,00  

    
12,50  

       
7,50  40,00 

REPROVADO(A) 

28° 69 FELIPE FALÇÃO DE SOUZA 10/07/2000                   40,00 REPROVADO(A) 

Disponibilizado - 12/03/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10215 Caderno de Anexos - 13 de 24



PEREIRA 10,00  10,00  7,50  12,50  

39º 34 FABRICIO RODRIGUES TEIXEIRA 01/05/2001 
     

2,50  
    

17,50  
    

10,00  
     

10,00  40,00 
REPROVADO(A) 

30°  49 RAFAELLA NUNES DE OLIVEIRA 27/07/2001 
    

15,00  
      

5,00  
    

10,00  
       

7,50  37,5 
REPROVADO(A) 

31º 59 
DIEMERSON GUSTAVO PEREIRA 
BRAGANÇA DA SILVA  15/12/2001 

    
15,00  

      
7,50  

     
7,50  

       
7,50  37,50 

REPROVADO(A) 

32º 81 
KETYLLEM LORRAINE SOUZA DE 
OLIVEIRA 05/07/2002 

    
12,50  

    
12,50  

     
7,50  

       
5,00  37,50 

REPROVADO(A) 

33º 7 AMANDA LESSA DE ARAÚJO 14/05/2001 
    

12,50  
    

12,50  
     

5,00  
       

7,50  37,50 
REPROVADO(A) 

34º 53 DANIELLY PEER MARTINS 12/04/2002 
     

7,50  
      

7,50  
    

12,50  
     

10,00  37,50 
REPROVADO(A) 

35º 91 JAMILLY SOUZA BARBOSA 27/04/2002 
    

12,50  
      

7,50  
     

5,00  
     

10,00  35,00 
REPROVADO(A) 

36º 89 
ANNY EMANUELLY FERNANDES 
ROSA 10/12/2000 

    
10,00  

    
10,00  

     
7,50  

       
7,50  35,00 

REPROVADO(A) 

37º 44 SOLANGE MARTINS DA SILVA 29/11/2000 
    

10,00  
      

5,00  
     

7,50  
     

12,50  35,00 
REPROVADO(A) 

38º 5 
MARA BEATRIZ FERREIRA DOS 
SANTOS 12/04/2001 

     
5,00  

      
5,00  

    
12,50  

     
12,50  35,00 

REPROVADO(A) 

39º 35 CELINE MARIA CRUZ FERMINO 15/12/2001 
    

10,00  
      

7,50  
    

10,00  
       

5,00  32,50 
REPROVADO(A) 

40°  75 
NATIELI DA SILVA DO 
NASCIMENTO 08/06/2002 

     
7,50  

      
7,50  

    
12,50 

       
5,00  32,50 

REPROVADO(A) 

41º 90 
YASKARA BARBOSA DA SILVA 
LIMA 18/11/2001 

     
5,00  

      
7,50  

     
7,50  

     
12,50  32,50 

REPROVADO(A) 

42º 29 
KELLY BARBOSA DE LIMA 
FLORIPE 03/04/2001 

     
5,00  

    
10,00  

     
7,50  

     
10,00  32,50 

REPROVADO(A) 

43º 52 DÉBORA GOMES JANDREY 06/09/2000                    32,50 REPROVADO(A) 
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2,50  10,00  7,50  12,50  

44° 23 GREITIELLI SOUZA DE SÁ 05/10/2000 
     

5,00  
    

10,00  
    
5,00  10,00 30,00 

REPROVADO(A) 

45º 80 GEISLA ERICA DE SOUZA PEREIRA 17/11/2002 
     

7,50    2,50      10,00 10,00 30,00 
REPROVADO(A) 

46º 66 RAFAEL DIONE GUDE GERMANO 02/08/2002 
     

5,00  
      

7,50  
     

5,00  
     

12,50  30,00 
REPROVADO(A) 

47º 8 CAROLINA DE JESUS OLIVEIRA 23/07/2002 
     

5,00  
      

7,50  
    

12,50  
       

5,00  30,00 
REPROVADO(A) 

48º 86 THAYNARA RIBEIRO GRUBERT 06/01/2002 
     

5,00  
    

10,00  
    

10,00  
       

5,00  30,00 
REPROVADO(A) 

49º 58 THAIS NARLOCH ABREU BIANCHIN 29/04/2002 
    

10,00  
   

ZERO  
     

7,50  
     

10,00  27,50 
REPROVADO(A) 

50º 33 
KEFRIM OHANNA FERREIRA 
PEREIRA 28/05/2002 

     
7,50  

      
5,00  

     
5,00  

     
10,00  27,50 

REPROVADO(A) 

51º 20 MAGALI DE OLIVEIRA COSTA 05/03/2001 
     

7,50  
      

7,50  
     

5,00  
       

7,50  27,50 
REPROVADO(A) 

52º 39 
CLAUDIO ALEXANDRE CATANOSSI 
DA SILVA 28/08/2001 

     
5,00  

   
ZERO  

    
10,00  

     
12,50  27,50 

REPROVADO(A) 

53º 82 
KAROLAYNE DE OLIVEIRA 
BORGES 23/03/2001 

     
5,00  

      
7,50  

     
5,00  

     
10,00  27,50 

REPROVADO(A) 

54º 64 VIVIANE ALVES PACÓ 12/05/2001 
   

ZERO  
      

5,00  
     

5,00  
     

17,50  27,50 
REPROVADO(A) 

55º 48 GLEICI KELLY MASCENTE VAZ 05/03/2001 
     

7,50  
      

7,50  
     

5,00  
       

7,50  27,50 
REPROVADO(A) 

56º 65 ALINE SEGURA DOS SANTOS 31/01/2002 
     

5,00  
      

5,00  
     

2,50  
     

12,50  25,00 
REPROVADO(A) 

57º 42 LAUDICEIA COSTA BERNARDI 24/04/2001 
     

7,50  
      

5,00  
     

2,50  
       

7,50  22,50 
REPROVADO(A) 

58º 55 LEILA SILVA DOS SANTOS 11/09/1996                        22,50 REPROVADO(A) 
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7,50  7,50  2,50  5,00  

59º 32 
MAYLLON RODRIGO ALVES DOS 
SANTOS 21/11/2001 

    
10,00  

   
ZERO  

     
5,00  

       
5,00  20,00 

REPROVADO(A) 

60º 30 CAMILA PAIVA HERRERA 17/06/2000 
     

7,50  
   

ZERO  
     

7,50  
       

2,50  17,50 
REPROVADO(A) 

61º 12 
PETERSON DOS SANTOS 
GUILHERME  29/02/2000 

     
7,50   2,50       5,00 2,50 17,50 

REPROVADO(A) 

62°  38 
KICILA RAEDILA DA SILVA 
MONTEIRO 16/11/2001 

     
7,50  

    
15,00  

     
2,50  

       
5,00  30,00 REPROVADO(A) 

63º 6° 
CINGLIDY RODRIGUES EPIFANIO 
 NÃO ASSINOU O CARTÃO RESPOSTA ELIMINADO(A) 

64º 4 
THAYLLA FERNANDA DA SILVA 
PELEGRINI   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

65º 9 RAHIANE OLIVEIRA SESQUIM   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

66º 10 
MARIA SABRINA NEGRISOLI 
NORBIATO   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

67º 15 KETLEN DA SILVA BRAZ   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
68º 18 LUAN BATISTA SOARES   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

69º 21 
DUILYAN GABRIEL LIMA DOS 
SANTOS   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

70º 22 DEUSIANE CHAVES NASCIMENTO   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

71º 25 
LUANNA KAROLINE SOARES DE 
ARAÚJO   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

72º 26 
ANDRESSA EVELIN DE ANDRADE 
GONÇALVES 

  
  AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

73º 36 
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA 
PEREIRA 

  
  AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

74º 36 SOIANE GONÇALVES LIMA  
  

  AUSENTE  
ELIMINADO(A) 

75º 47 CAMILA DE LIMA SOARES   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

Disponibilizado - 12/03/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10215 Caderno de Anexos - 16 de 24



76º 50 CARINA PAULINA VIEIRA    AUSENTE  ELIMINADO(A) 
77º 51 KAIRO FABRÍCIO DE OLIVEIRA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

78º 54 
MARIA GABRIELA OLIVEIRA DA 
SILVA   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

79º 56 SILVANIA PINHATI BARROSO   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
80º 57 THAIS NOTHNAGIL   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
81º 60 THAWAN ALMEIDA SANTANA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
82º 61 VANESSA ALVES DE OLIVEIRA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

83º 63 
VILMAR IGOR GIMENES 
RODRIGUES    AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

84º 70 MARIANA BARROS MARTINHÃO   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
85º 71 LARISSA CANONICO   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

86º 72 
JHENEFFER LUANA CARDOSO 
PEREIRA   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

87º 74 ESTHEFANY RIBEIRO GUEDES   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

88º 78 
JHENIFER CAROLINE DE JESUS 
FERREIRA   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

89º 83 MELLYSSA KAREN BARBOSA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
90º 85 VALDIÉLI EZEQUIEL MESSIAS   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

91º 88 
RONALDO ALVES DA SILVA 
JUNIOR   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

92° 92 JESSICA SIRINO ROSA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
 
 

ENSINO SUPERIOR: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

CLASSIFICAÇÃO INSC. NOME 
DATA 
NASC. Port. N. I. R. L. C. G. TOTAL 

SITUAÇÃO  

1º 22 ELIELTON DA COSTA MORAES 22/04/1988                      60,00  CLASSIFICADO(A) 
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7,50  20,00  17,50  15,00  

2º 13 
CINTIA MARQUES DE ABREU 
ROCHA 30/07/1993 

    
10,00  

    
17,50  

     
5,00  

    
20,00      52,50  

CLASSIFICADO(A) 

3º 14 WESLEI SOARES DA CRUZ 13/06/1995 
    

12,50  
    

12,50  
     

5,00  
    

20,00      50,00  
CLASSIFICADO(A) 

4º 24 NATHALY KELLY JESUS FERRI 11/04/1993 
    

10,00  
    

17,50  
     

7,50  
    

15,00      50,00  
CLASSIFICADO(A) 

5º 4 KAROLAINE FONSECA BELO 14/09/1997 
     

7,50  
    

22,50  
     

5,00  
    

15,00      50,00  
CLASSIFICADO(A) 

6º 25 
ROSICLER PAULA DE LIMA 
ALMEIDA 29/09/1991 

    
12,50  

    
15,00  

     
7,50  

    
12,50      47,50  

REPROVADO(A) 

7º 2 
MENZAQUE FERREIRA DOS 
SANTOS 11/06/1991 

    
10,00  

    
12,50  

     
7,50  

    
17,50      47,50  

REPROVADO(A) 

8º 19 
ISLENE PEREIRA DOS SANTOS 
BRAGANÇA 25/07/1984 

    
15,00  

    
10,00  

     
5,00  

    
12,50      42,50  

REPROVADO(A) 

9º 23 MARCILENE MORAES DA COSTA 06/03/1994 
    

10,00  
    

12,50  
     

5,00  
    

15,00      42,50  
REPROVADO(A) 

10º 1 
GEISIELI CRISTINA PEREIRA 
MUNHOZ ZIMERMON 20/09/1991 

     
7,50  

    
15,00  

     
7,50  

    
12,50      42,50  

REPROVADO(A) 

11º 26 FABIANA MOISES DE SOUZA 09/05/1997 
     
7,50  

    
17,50  

     
7,50  

    
10,00      42,50  

REPROVADO(A) 

12º 7 
BRUNO ROBERTO DOS SANTOS 
OURIVES 29/03/1999 

     
7,50  

    
15,00  

    
10,00  

    
10,00      42,50  

REPROVADO(A) 

13º 12 RAIANE PEREIRA DA SILVA 03/04/1999 
    
12,50  

    
12,50  

     
2,50  

    
10,00      37,50  

REPROVADO(A) 

14º 8 
BRUNA DOS SANTOS OURIVES 
ZIMERMON 05/03/1996 

     
7,50  

    
15,00  

     
5,00  

    
10,00      37,50  

REPROVADO(A) 

15º 15 JEQUELINE KELLY DE ABREU 07/12/1995 
     

5,00  
    

15,00  
     

2,50  
    

12,50      35,00  
REPROVADO(A) 

16º 9 PRISCILA DAIANE AQUINO SANTOS 16/09/1997                        32,50  REPROVADO(A) 
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DE OLIVEIRA 12,50  7,50  2,50  10,00  

17º 10 ANA CLAUDIA LIMA ALMEIDA 16/11/1997 
     

7,50  
    

15,00  
          
-    

    
10,00      32,50  

REPROVADO(A) 

18º 11 NICOLI LIGIA VALDIVINO 11/03/1998 
     

5,00  
    

10,00  
     

5,00  
     

5,00      25,00  
REPROVADO(A) 

19º 3 JESSICA DE SOUZA LEITE   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

20º 5 
CIBELI CAROLINA GONÇALVES 
ALVES   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

21º 6 ELIZETE LAHASS FALK   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
22º 16 ELVIS DE JESUS DOS SANTOS   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
23º 17 LETICIA DE JESUS SANTOS   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
24º 18 VÂNIA ORBEN   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

25º 20 
PAULA FRANCINETE COUTINHO 
LAURIANO   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

26º 21 JAQUELINE MEDRADES DA CRUZ   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
 
 

ENSINO SUPERIOR: ADMINISTRAÇÃO 
 

CLASSIFICAÇÃO INSC. NOME 
DATA 
NASC. Port. N. I. R. L. C. G. TOTAL 

SITUAÇÃO  

1º 3 
ADRIANA PEREIRA DA SILVA 
OLIVEIRA 07/11//1987 15,00 20,00 7,50 20,00 62,50 

CLASSIFICADO(A) 

2º 9 TATIANE DOS SANTOS DE SOUZA 23/06/1992 10,00 12,50 12,50 12,50 47,50 REPROVADO(A) 
3º 2 HAIURY DE OLIVEIRA RAMOS 21/06/1996 10,00 15,00 7,50 12,50 45,00 REPROVADO(A) 
4º 5 CLEONICE FIRMINO DOS SANTOS 16/01/1993 5,00 17,50 5,00 17,50 45,00 REPROVADO(A) 
5º 7 MARCOS DA SILVA ROQUE 12/08/1992 7,50 10,00 10,00 12,50 40,00 REPROVADO(A) 

6º 6 
OTAISE MAIARA MARTINS DA 
SILVA 03/10/1998 7,50 7,50 7,50 15,00 37,50 

REPROVADO(A) 

7º 4 VANESSA SILVA DE OLIVEIRA 01/08/1981 7,50 10,00 5,00 12,50 35,00 REPROVADO(A) 
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8º 10 
SOLIANA APARECIDA SOARES 
CORDEIRO 20/03/1994 10,00 7,50 2,50 10,00 30,00 

REPROVADO(A) 

9º 8 EMILY NEVES CIRQUEIRA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
10º 11 SIMONE DA SILVA FREITAS   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

11º 12 
ANIELY GONÇALVES DO CARMO 
SANTOS   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

12º 13 LUCAS BATISTA SOARES   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

13º 1 
ANA CAROLINA DE FREITAS 
RODRIGUES   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
     PODER JUDICIÁRIO 
 COMARCA DE ITAUBA 

 
EDITAL N.º 03/2018/DF 
 
CONSIDERANDO que Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI RAMOS, DD. 
Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de oportunizar o estágio de 
estudantes de nível médio e Superior, aliado a necessidade de auxílio na prestação 
jurisdicional, autorizou, em 18.12.2017, esta Comarca a proceder processo seletivo 
de recrutamento de estagiário, 
 
CONSIDERANDO as inscrições recebidas no período de 29/01/2018 à 23/02/2018, do 
Processo Seletivo para o Recrutamento de Estagiário de Nível Médio e Superior na 
Comarca de Itaúba/MT, e de acordo com o Edital nº 014/2012/GSCP e Resolução n. 
20/2014/PRES/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
            
R E S O L V E: 
 
1. TORNAR PÚBLICA, a relação das inscrições deferidas para o Processo Seletivo 
para o Recrutamento de Estagiário de Nível Médio e Superior da Comarca de 
Itaúba/MT.  

 
 
NÍVEL MÉDIO 

N° DE 
INSCRIÇÃ
O 

RG OU CPF NOME DO CANDIDATO (A)    ENSINO 
MÉDIO  

04 2791169-1 
P/MT 

Ryan Lucas Notari Nível Médio 

07 2681238-0 
SEJSP/MT 

Roseane Dutra Oliveira Nível Médio 

10 2864823-4 
SESP/MT 

Camile da Silva Caron Nível Médio 

11 2428464-5 
SEJSP/MT 

Maycon Santos de Aguiar Nível Médio 

12 3116501-0 
SESP/MT 

Ellen Ketlin Ferreira da Silva Nível Médio 

13 2877719-0 
SESP/MT 

Adria Mariana dos Santos 
Damacena 

Nível Médio 

14 2522401-8 
SEJSP/MT 

Daniely Lopes de Souza Nível Médio 

15 2957613-0 
SESP/MT  

Eduarda Cervieri Maciel Martins  Nível Médio 

16 2886207-4 
SESP/MT 

Hellen Plácido de Almeida Nível Médio 

18 2831301-0 
SESP/MT 

Ana Cristina Alves Cardoso da 
Silva 

Nível Médio 

19 6836176 PC/PA Carmen Lúcia dos Santos Rocha Nível Médio 

Disponibilizado - 12/03/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10215 Caderno de Anexos - 21 de 24



20 2177400-5 SSP/MT Gislaine Oliveira Sanches Nível Médio 
22 2428461-0 SSP/MT Bruno Henrique de Aguiar Duarte Nível Médio 
24 2606764-1 

SEJSP/MT 
Kerllen Camila Carvalho de Souza Nível Médio 

25 2681297-5 
SEJSP/MT 

Keila Adriely Dantas de Souza Nível Médio 

26 2681048-4 
SEJSP/MT 

Carlos Daniel de Almeida S. 
Lopes 

Nível Médio 

27 2681268-1 
SEJSP/MT 

Érica da Silva Santos Nível Médio 

28  2926337-9 
SESP/MT 

Ludimila da Silva Santos Nível Médio 

29 3023844-7 SSP/MT Andrea Carolina de Oliveira e 
Silva 

Nível Médio 

31 2681053-0 
SEJSP/MT 

Thalissa Kawany de Jesus Sarate Nível Médio 

32 3098079-8 
SESP/MT 

Pedro Luis e Souza R. da Silva Nível Médio 

33 062.105.091-18 Welen Camili Fernandes 
Alexandre 

Nível Médio 

35 2313977-3 SSP/MT Valéria Barrin de Souza Nível Médio 
36 2577690-8 

SEJSP/MT  
Danielli de Matos Dias Nível Médio 

37 2814566-6 
SESP/MT 

Gislaine da Silva Prado Nível Médio 

38 2680658-
4SEJSP/MT 

Guilherme Bof da Silva Nível Médio 

39 2920976-5 
SESP/MT 

Luiz Henrique Santos Nascimento Nível Médio 

40 2577688-6 
SEJSP/MT 

Victor Antônio Pinheiro Belon Nível Médio 

41 2681194-4 
SEJSP/MT 

Luis Fernando de Jesus Silva Nível Médio 

42 3044041-6 
SESP/MT 

Monica Farias Caninde Nível Médio 

45 2681173-1 
SESJP/MT 

Arielson dos Santos Souza Nível Médio 

 
 
NÍVEL SUPERIOR 

N° DE 
INSCRIÇÃO 

RG OU CPF NOME DO CANDIDATO (A)    ENSINO 
MÉDIO OU 
SUPERIOR 

01 2880499-6 
P/MT 

Karen Yoko Nogami Nível Superior 

02 2571249-7 
SEJSP/MT 

Maria Luiza R. Garcia  Nível Superior 

03 2572876-8 Michaelli da Silva Santos Nível Superior 
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SEJSP/MT 
05 78363161 PC/PA Andressa Kohnlein Casado Nível Superior 
06 2889682-3 

SESP/MT 
Rosineis Assunção Dutra Nível Superior 

08 2561180-0 
SEJSP/MT 

Gabriel Sasso Andreotto de 
Oliveira 

Nível Superior 

09 2681099-9 
SEJSP/MT 

Jaqueline de Almeida Damian Nível Superior 

17 24721883 SJ/MT Deolindo Gabriel de Godoi Neto Nível Superior 
21 2681044-1 SSP/MT Alejandro Rodrigues de Jesus Nível Superior 
23 21515824 SSP/MT Fagner Marques Pinto Nível Superior 
30 2177421-8 SSP/MT Rosandra Prado Vitorino Nível Superior 
34 2177480-3 SSP/MT Iago Vinicius de Lima 

Bortolamedi 
Nível Superior 

43 2428493-9 SSP/MT Jean Vinícius da Silva Montanari Nível Superior 
44 2547418-9 

SEJSP/MT 
Ana Júlia Andreotto Murari Nível Superior 

 
                                               
2. TORNAR PÚBLICO que a prova para o Processo Seletivo será aplicada no dia 18 de 
março de 2018 das 08h às 11h, nas dependências da Escola Municipal Educandário Nossa 
Senhora Aparecida, sito à Rua Bárbara Max, s/nº, Centro, Itaúba/MT, Centro, Itaúba/MT, 
devendo o candidato comparecer com antecedência mínima de 30 minutos, portando 
documento de identificação com foto. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o 
MM. Juiz de Direito expedir e publicar o presente edital que será afixado no átrio do Fórum. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Itaúba, ao sétimo dia do mês de março 
(07/03/2018). Eu,_____(Evandro Ludvig), Gestor Geral que digitei, imprimi e subscrevo. 
    
Itaúba-MT, 07 de março de 2018 
 
Jean Paulo Leão Rufino 
Juiz de Direito  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TAPURAH 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 
SUPERIOR REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE 
TAPURAH 
 
 
EDITAL N.º 004/2018/DF 

 
O Excelentíssimo Senhor Fabio Petengill, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Tapurah/MT, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Federal n.11.788/08, 

de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011 /PRES/TP, alterada pela Resolução n. 

020/2014/TP, 

RESOLVE, tornar público o resultado final dos aprovados no Processo Seletivo para 

contração de estagiários de nível Superior para Tapurah, mediante as condições 

estabelecidas no Edital 01/2017/DF, de 13 de dezembro de 2017, e procedimentos regidos 

pelo Edital n. 14/2012/GSCP, de 16.05.2012,  disponibilizado no DJE no dia 17 de maio de 

2012, Edição n. 8.813, cuja prova foi realizada no dia 25 de fevereiro de 2018. 

ORDEM DE CLASSIFCAÇÃO DOS APROVADOS NO CERTAME: 

Classificaçã
o 

Nome Documento de 
Identificação  

Nota  Curso 

1º Arthur Brum Gutz   718238 62,5 Tecnologia da 
Informação  

2º Lucas Gomez da Silva  2379120-9 57,5 Tecnologia da 
Informação 

3º Gabriel Rosa de Oliveira  1802323-1 50,0 Direito  
4º Daiane Santos de Oliveira   1802437-8 50,0 Administração  
 

 
Tapurah, 7 de março de 2018. 
 
 
Fabio Petengill 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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